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ABSTRAK 

 
Latar belakang: Asepsis merupakan hal yang perlu diketahui dan disiapkan 

selama perawatan gigi. Sterilisasi pada instrumen perawatan dan desinfeksi pada 

kulit operator. Tangan operator merupakan perantara penularan penyakit yang 

mungkin terjadi antara dokter dan pasien, antara pasien satu dan pasien yang lain 

melalui dokter gigi muda ke pasien yang lain. Tujuan: Untuk mengetahui jumlah 

mahasiswa yang melakukan teknik cuci tangan yang benar dan jumlah mahasiswa 

yang melakukannya dengan cara yang salah. Ringkasan: Tangan merupakan 

transmisi kuman patogen, maka dari itu perlu dilakukan desinfeksi pada tangan 

dengan cara mencuci tangan, oleh WHO telah ditetapkan teknik cuci tangan yang 

terdiri dari 6 langkah. Teknik cuci tangan ini diterapkan di banyak klinik bedah 

mulut dan maksilofasial. Teknik cuci tangan ini sendiri ada yang dilakukan 

menggunakan sabun ada yang menggunakan antiseptik. Kotoran yang menempel 

pada kulit umumnya adalah minyak, lemak dan keringat. Zat-zat ini tidak dapat 

larut dalam air karena sifatnya yang non polar. Sabun digunakan untuk 

melarutkan kotoran-kotoran pada kulit tersebut. Sedangkan untuk membilas sabun 

digunakan air mengalir. Kesimpulan: Masih banyak dokter gigi muda yang lalai 

dalam perilaku cuci tangan baik dalam tahapan atau durasi mencuci tangan yang 

dilakukan. 
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