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ABSTRAK 

Analisis Pengaruh Koordinasi dan Pengendalian Pada Program Pencegahan 

dan Pengendalian Infeksi terhadap Angka Kejadian Infeksi Terkait 

Pelayanan Kesehatan 

(Studi di RSUD dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro) 

  

  

Infeksi terkait pelayanan kesehatan merupakan masalah perawatan 

kesehatan yang penting diseluruh dunia karena terjadinya infeksi terkait pelayanan 

kesehatan akan menimbulkan beberapa masalah, seperti peningkatan angka 

kesakitan dan kematian, penambahan hari perawatan, peningkatan biaya perawatan 

dan ketidakpuasan baik pasien maupun keluarganya. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengkaji pengaruh koordinasi dan pengendalian pada program pencegahan dan 

pengendalian infeksi terhadap angka kejadian infeksi terkait pelayanan kesehatan. 

Jenis penelitian ini adalah observasional deskriptif dengan pendekatan cross 

sectional dan unit analisisnya adalah ruang (unit) kerja. Koordinasi dan 

pengendalian diidentifikasi dengan pengumpulan data primer melalui wawancara 

dengan kuesioner. Sedangkan data angka kejadian infeksi terkait pelayanan 

kesehatan diidentifikasi melalui data sekunder dari surveilan kejadian infeksi terkait 

pelayanan kesehatan bulan Januari-Juni 2018. Pengaruh variabel independen dan 

variabel dependen dilakukan menggunakan tabulasi silang. Hasil penelitian 

menunjukkan koordinasi antara komite PPI dan kepala ruang sebagian besar 

(69,2%) baik, koordinasi antar kepala ruang sebagian besar (76,9%) baik, 

koordinasi antara kepala ruang dan staf sebagian besar (76,9%) baik, dan koordinasi 

antar staf sebagian besar (92,3%) baik. Pengendalian oleh komite PPI 100% baik 

dan pengendalian oleh kepala ruang 53,8% baik.  

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah koordinasi antara komite PPI 

dan kepala ruang, koordinasi antar kepala ruang, koordinasi antara kepala ruang 

dan staf serta koordinasi antar staf pada pelaksanaan program PPI berpengaruh 

terhadap angka kejadian infeksi terkait pelayanan kesehatan di RSUD dr. R. 

Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro. Pengendalian program PPI oleh kepala 

ruang berpengaruh terhadap angka kejadian infeksi terkait pelayanan kesehatan di 

RSUD dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro.  
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