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ABSTRAK 

PENYIMPANAN DAN STERILISASI ALAT KESEHATAN SERTA LINEN 
PADA KLINIK PRATAMA DI SURABAYA 

Latar Belakang: Penyimpanan dan sterilisasi alat kesehatan sangat penting untuk 
mencegah kontaminasi dan penyebaran penyakit menular kepada pasien. Sterilisasi 
bertujuan untuk menyiapkan perawatan dan peralatan medis yang bebas dari 
kontaminasi bakteri. Linen adalah bahan / alat yang terbuat dari kain, tenun. Linen 
kotor dan terkontaminasi cairan darah dan cairan tubuh pasien bisa menjadi cara 
penyebaran penyakit menular. 

Tujuan: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui metode apa yang 
digunakan dalam proses sterilisasi alat kesehatan, alat apa yang digunakan dalam 
proses sterilisasi, berapa lama proses sterilisasi membutuhkan waktu dan media apa 
yang digunakan untuk menyimpan alat steril dan linen. 

Metode: Penelitian ini adalah penelitian cross sectional. Objek dipilih dengan metode 
simple random sampling dan untuk pengumpulan data penelitian ini menggunakan data 
primer yang dikumpulkan secara observasional dengan menggunakan instrumen 
kuesioner. 

Hasil: Metode sterilisasi alat kesehatan yang sering digunakan adalah metode dry heat, 
di sebagian besar klinik primer di Surabaya menggunakan oven sebagai alat untuk 
sterilisasi alat kesehatan, waktu untuk proses sterilisasi peralatan medis di klinik lebih 
dari 21 menit. , Media penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan peralatan 
medis dan linen adalah lemari stainless, dan metode sterilisasi linen yang digunakan 
adalah metode mekanis (mesin cuci). 

Kata kunci: Penyimpanan, sterilisasi, alat kesehatan, linen, klinik. 
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