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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Rumah sakit merupakan salah satu sarana kesehatan yang potensial 

menimbulkan dampak negatif pada lingkungan. Seperti halnya sektor industri, 

kegiatan rumah sakit berlangsung dua puluh empat jam sehari dan melibatkan 

berbagai aktifitas orang banyak sehingga potensial dalam menghasilkan 

sejumlah besar limbah  (Depkes RI, 2006). 

World Health Organization (WHO, 2010)  melaporkan limbah yang 

dihasilkan layanan kesehatan (rumah sakit) hampir 80% berupa limbah umum 

dan 20% berupa limbah bahan berbahaya yang mungkin menular, beracun atau 

radioaktif. Sebesar 15% dari limbah yang dihasilkan layanan kesehatan 

merupakan limbah infeksius atau limbah jaringan tubuh, limbah benda tajam 

sebesar 1%, limbah kimia dan farmasi 3%, dan limbah genotoksik dan 

radioaktif sebesar 1%. Negara maju menghasilkan 0,5 kg limbah berbahaya per 

tempat tidur rumah sakit per hari. 

Limbah rumah sakit yang tergolong berbahaya salah satunya adalah 

limbah medis padat yang terdiri dari limbah infeksius, limbah patologi, limbah 

benda tajam, limbah farmasi, limbah sitotoksis, limbah kimiawi, limbah 

radioaktif, limbah kontainer bertekanan, dan limbah dengan kandungan logam 

berat yang tinggi. Lingkungan  rumah sakit sebagai salah satu sarana pelayanan 

kesehatan masyarakat merupakan tempat berkumpulnya orang sakit maupun 

orang sehat sehingga dapat menjadi tempat penularan penyakit serta 
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memungkinkan terjadinya pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan. 

Untuk menghindari resiko dan gangguan kesehatan maka perlu 

penyelenggaraan kesehatan lingkungan rumah sakit, salah satunya dengan 

melaksanakan pengelolaan limbah sesuai persyaratan dan tata laksana yang 

telah ditetapkan untuk melindungi pasien, keluarga pasien dan seluruh tenaga 

kesehatan yang ada di lingkungan rumah sakit (Depkes RI, 2006). 

Peran perawat sebagai pemberi asuhan keperawatan kepada pasien 

dilakukan dari yang sederhana sampai dengan yang kompleks (Lynn dkk, 

2006). Perawat dalam menjalankan tugasnya harus mempunyai bekal 

pengetahuan, sikap, dan perilaku kesehatan yang baik agar selama pelaksanaan 

asuhan keperawatan dapat berjalan dengan baik sesuai SOP yang berlaku di 

rumah sakit. Asuhan keperawatan kepada pasien seperti mengganti infus, 

mengganti perban ataupun tindakan menyuntik adalah contoh dalam tindakan 

asuhan keperawatan. Namun pada pelaksanaannya pengelolaan sampah medis 

pada perawat masih menjadi persoalan tersendiri, hal ini berhubungan 

pengetahuan dan sikap perawat tentang pengelolaan sampah, dan berpengaruh 

pada perilaku perawat dalam pengelolaan sampah medis.  

Tempat sampah medis yang telah disediakan sesuai dengan jenis sampah 

yang ada belum selalu digunakan sebagai mana mestinya. Hasil penelitian 

Kusnaryanti (2007)  menunjukkan   adanya   hubungan   yang   bermakna   antara 

pengetahuan, sikap perawat, ketersediaan fasilitas dengan praktek perawat 

dalam pengelolaan sampah medis. Menurut Notoadmojo (2010) faktor perilaku 

sesesorang  dipengaruhi oleh faktor prediposisi seperti tingkat pengatahuan 
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serta faktor pemungkin seperti tersedianya fasilitas, termasuk fasilitas sampah 

medis di rumah sakit. 

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sukoharjo merupakan salah satu 

rumah sakit pemerintah yang memberikan pelayanan kesehatan kepada 

masyarakat secara professional. Pelayanan kesehatan kepada  masyarkat ini 

tentunya harus didukung oleh tenaga kesehatan yang bermutu, baik ditinjau dari 

pengetahuan, sikap, perilaku  yang disiplin, termasuk pengetahuan dan perilaku 

tenaga kesehatan yaitu perawat dalam pengelolaan sampah medis. Pengelolaan 

sampah medis  di rumah  sakit mengacu pada konsep pengelolaan lingkungan 

sebagai sebuah sistem dengan berbagai proses manajemen didalamnya yang 

dikenal sebagai sistem manajemen lingkungan (Environmental Management 

System) dan diadopsi International Organization for Standardization (IOS) 

sebagai salah satu Organisasi Internasional untuk Standardisasi (ISO) di bidang 

pengelolaan lingkunan dengan nomor seri ISO 14001 dalam Sistem Manajemen 

Lingkungan Rumah Sakit. 

Hasil observasi yang dilakukan peneliti pada 3 bangsal rawat inap di 

RSUD Sukoharjo pada tanggal 2 Agustus 2015 kepada 10 perawat melalui 

aktivitas asuhan keperawatan dan pengelolaan sampah medis, jarum, spuit, 

perban dibuang tanpa dipisahkan terlebih dahulu. Peneliti juga mendapati 

plastik  bekas pembungkus makanan tercampur dengan plabot  bekas infuse, 

meskipun tempat sampah telah disediakan sesuai dengan jenis sampah dan bak 

sampah telah diberi label sesuai jenis sampah. 
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Berdasarkan latar belakang dan hasil studi pendahuluan, peneliti ingin 

meneliti lebih lanjut mengenai masalah pengetahuan perawat dengan perilaku 

perawat dalam pengelolaan sampah medis di ruang rawat inap RSUD 

Sukoharjo. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan  latar  belakang  masalah,  maka  rumusan  masalah  

penelitian  adalah apakah terdapat hubungan antara tingkat pengetahuan 

perawat dengan perilaku perawat dalam pengelolaan sampah medis di ruang 

rawat inap RSUD Sukoharjo? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui hubungan antara tingkat pengetahuan perawat dengan perilaku 

perawat dalam pengelolaan sampah medis di ruang rawat inap RSUD 

Sukoharjo. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui tingkat   pengetahuan perawat dalam pengelolaan sampah 

medis di ruang rawat inap RSUD Sukoharjo. 

b. Mengetahui perilaku perawat dalam pengelolaan sampah medis di ruang 

rawat inap RSUD Sukoharjo. 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi  

1. Peneliti 

Hasil penelitian dapat menambah pengetahuan tentang pentingnya 

pengelolaan sampah medis menurut jenis sampah, sehingga dapat menjadi 
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dasar untuk berperilaku secara benar dalam membuang sampah dan 

meminimalkan resiko terpapar infeksi dari sampah medis. 

2. Perawat 

Hasil penelitian dapat menjadi acuan data bahwa perlunya kesiplinan bagi 

perawat untuk melakukan pengelolaan sampah di ranap sesuai SOP yang 

berlaku di rumah sakit. 

3. Rumah Sakit 

Hasil penelitian ini dapat menjadi saran agar rumah sakit dapat 

meningkatkan fasilitas pengelolaan limbah agar tidak sampai terjadinya 

penyebaran infeksi yang timbul dari pengelolaan sampah medis. 

4. Peneliti Lain 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar penelitian lebih lanjut 

mengenai pengelolaan sampah oleh perawat sesuai dengan temuan 

penelitian yang ada dan belum menjadi pokok bahasan penelitian ini. 

 

E. Keaslian Penelitian 

Penelitian mengenai pengelolaan sampah medis telah ada yang dilakukan 

oleh peneliti lain. Keaslian penelitian digunakan peneliti sebagai bahan 

pembanding datam penelitian yang dilakukan. Penelitian tentang pengelolaan 

sampah medis dilakukan oleh: 

1. Harahap Y, S. (2010). "Efektivitas Metode Diskusi dan Ceramah terhadap 

Pengetahuan dan Sikap Perawat dalam Membuang Limbah Medis Padat di 

Puskesmas Kota Medan Tahun 2010". Jenis penelitian adalah quasi 

experiment, dengan rancangan pretest-posttest group design. Penelitian 
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menggunakan metode diskusi dan metode ceramah dalam 2 kelompok 

penelitian. Jumlah sampel sebanyak 30 orang perawat, ditentukan secara 

purposive sampling. Alat pengumpulan data adalah kuesioner. Analisis data 

menggunakan paired samples t-test dan independent samples t-test. Hasil 

penelitian menunjukkan menunjukkan metode diskusi lebih efektif dalam 

meningkatkan pengetahuan dan sikap perawat dalam membuang limbah 

medispadat dengan p< 0,05. 

2. Astuti, A. (2014). "Kajian Pengelolaan Limbah di Rumah Sakit Umum 

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Penelitian tersebut merupakan 

penelitian crossectional. Data diperoleh dengan cara wawancara dan 

observasi yang berpedoman pada Kepmenkes RI No. 1204 tahun 2004 dan 

dianalisa secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan jumlah limbah 

medis padat yang dihasilkan rumah sakit sebanyak 56,77 kg/hari dan limbah 

non medis padat sebanyak 597,15 kg/hari. Hasil pemeriksaan kandungan 

residu tersuspensi, amonia dan fosfat masih belum memenuhi baku mutu 

sesuai keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor Kep-

58/MENLH/12/1995 tentang baku mutu limbah cair bagi kegiatan rumah 

sakit dan Kepmenkes RI No. 1204 tahun 2004. 

3. Tarigan, I.,Y. (2008). "Determinan Tindakan Perawat dalam Membuang 

Limbah Medis Padat di Rumah Sakit Umum Dr. Pirngadi Kota Medan tahun 

2008. Penelitian dilakukan secara observasional dengan rancangan cross 

sectional. Sampel adalah perawat rumah sakit berjumlah 200 orang. 

Instrument penelitian adalah kuesioner, check list, panduan wawancara, dan 
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pengamatan langsung oleh peneliti. Analisis statistik dilakukan dengan uji 

Chi Square dan uji regresi logistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

tindakan perawat dalam membuang limbah medis padat, yaitu pendidikan, 

masa kerja, pengetahuan, sikap, ketersediaan fasilitas, ketersediaan sarana 

memperoleh informasi, kebijakan rumah sakit berkaitan dengan limbah 

medis padat, dan motivasi yang diperoleh perawat terhadap tindakan 

membuang limbah medis padat berpengaruh terahadap tindakan membuan 

sampah medis padat. 

4. Solikhah, S. (2012) “Hubungan pengetahuan dan sikap dengan perilaku 

dalam pembuangan sampah medis di rumah sakit PKU Muhammadiyah 

Yogyakarta”. Jenis penelitian adalah penetian obsevasional analitik, dengan 

pendekatan cross sectional. Sampel adalah perawat yang sedang shif pagi 

sebanyak 60 orang dengan teknik sampling purposive sampling. Instrument 

penelitian menggunakan kuesioner. Analisis data menggunakan uji Kendal 

tau.  Hasil penelitian hubungan pengetahuan dengan perilaku dengan nilai r 

= 0,373, p = 0,002 dan hubungan sikap dan perilaku menunjukkan nilai  r = 

0,414 dengan p = 0,001. Kesimpulan ada hubungan pengetahuan dan sika 

dengan perilaku dalam pembuangan sampah medis di rumah sakit PKU 

Muhammadiyah Yogyakarta. 

 

 

 

 


