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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1. Latar belakang 

Rumah sakit adalah suatu kesatuan organisasi kesehatan fungsional 

yang merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat yang juga 

membina peran serta masyarakat disamping memberikan pelayanan secara 

menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya dalam 

bentuk kegiatan pokok. Dengan kata lain  mempunyai wewenang dan 

tanggung jawab atas pemeliharaan kesehatan masyarakat dalam wilayah 

kerjanya (Depkes RI, 2002). 

Rumah sakit  merupakan layanan kesehatan yang memberikan dampak 

positif bagi masyarakat sekitarnya, tapi juga mungkin dampak negatif berupa 

cemaran akibat proses kegiatan maupun limbah yang dibuang tanpa 

pengelolaan yang benar.  dapat dikatakan sebagai tempat yang memproduksi 

sampah dari hasil kegiatan yang dilaksanakan di . Semakin kompleks 

kegiatan pada setiap ruangan/unit di  maka akan semakin besar pula masalah 

sampah yang harus ditanggulangi. 

Secara umum, limbah  terdiri dari tiga kelompok yaitu: limbah cair, 

limbah gas dan limbah padat (limbah medis dan non medis).  Limbah non 

medis mempunyai karakteristik seperti limbah yang ditimbulkan oleh 

lingkungan rumah tangga dan lingkungan masyarakat pada umumnya 

(Adikoesoemo, 2007). Limbah non medis ini di lingkungan  serta Puskesmas 
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dapat berasal dari kantor/ administrasi, unit pelayanan, unit gizi/ dapur dan 

halaman (DepkesRI,1997). Limbah medis adalah limbah yang berasal dari 

pelayanan medis, perawatan gigi, farmasi atau yang sejenis, penelitian, 

pengobatan, perawatan atau pendidikan yang menggunakan bahan-bahan 

yang beracun, infeksius, berbahaya atau bisa membahayakan, kecuali jika 

dilakukan pengamanan tertentu (Adisasmito, 2007). 

Limbah tersebut bisa dianggap sebagai limbah yang infeksius sehingga 

diperlukan pemisahan limbah secara ketat berdasarkan jenis limbahnya, akan 

tetapi hal ini sangat bergantung pada macam dan jenis kuman yang 

terkandung di dalam limbah dan jenis limbahnya. Pada beberapa jenis limbah, 

kuman dapat tumbuh dan berkembang dengan baik karena memang sesuai 

dengan kondisi ideal yang dibutuhkan oleh jenis kuman tersebut, sehingga 

perlu dilakukan upaya untuk mengendalikan pertumbuhan dan perkembangan 

kuman dengan menggunakan berbagai cara pengolahan limbah, bahkan 

memusnahkan kuman yang ada agar tidak menyebar ke lingkungannya.  

 Departemen Kesehatan telah mengeluarkan Keputusan Menteri 

Kesehatan Nomor 1204 Tahun 2004 Tentang Persyaratan Kesehatan 

Lingkungan, yang mewajibkan  serta Puskesmas untuk mengelola limbahnya. 

Praktik bidan, praktik dokter dan dokter gigi, balai pengobatan, rumah 

bersalin turut mengeluarkan hasil sampingan berbentuk limbah tajam 

infeksius (mengandung B3) dalam jumlah sedikit yang harus dikelola 

(Permenkes RI, 2004). Prinsip pengelolaan limbah B3 yaitu sejak dihasilkan 

sampai penimbunan (from craddle to grave) yang merupakan rangkaian 
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kegiatan penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan dan pengolahan limbah 

B3 termasuk penimbunan hasil pengolahan (PP Nomor 18 Tahun 1999 jo PP 

Nomor 85 Tahun 1999). 

Penanganan limbah dari sejumlah  masih belum memenuhi standar, 

hampir semua  daerah di Indonesia tidak memiliki IPAL (Instalasi 

Pengolahan Air Limbah) untuk mengolah limbah cair dan incinerator (tungku 

pembakar) untuk mengelola limbah padat dan radioaktif, termasuk juga 

sistem pewadahan khusus yang seharusnya dibedakan antara limbah 

berbahaya dengan limbah lainnya tampaknya belum dilakukan (Simarmata, 

2011). 

Limbah padat adalah semua limbah yang berbentuk padat sebagai 

akibat kegiatan  yang terdiri dari limbah medis padat (sampah medis) dan 

non-medis. Limbah medis padat adalah limbah 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 (Kepmenkes RI, 

2004).  

Di negara yang berpendapatan rendah atau menengah, limbah layanan 

kesehatan yang dihasilkan biasanya lebih sedikit dari pada di negara 

berpendapatan tinggi. Namun, rentang perbedaan antara negara 

berpendapatan menengah mungkin sama besarnya dengan rentang perbedaan 

di antara negara berpendapatan tinggi, juga di antara negara berpendapatan 

rendah. Limbah layanan kesehatan yang dihasilkan menurut tingkat 
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pendapatan nasional negara, pada negara berpendapatan tinggi untuk semua 

limbah layanan kesehatan bisa mencapai 1,1 – 12,0 kg perorang setiap 

tahunnya, dan limbah layanan kesehatan berbahaya 0,4 – 5,5 kg perorang 

setiap tahunnya, pada negara berpendapatan menengah untuk semua limbah 

layanan kesehatan menunjukkan angka 0,8 – 6,0 kg perorang setiap tahunnya 

sedangkan limbah layanan kesehatan yang berbahaya 0,3 – 0,4 kg perorang 

setiap tahunnya, sedangkan negara berpendapatan rendah semua limbah 

layanan kesehatan menghasilkan 0,5 – 3,0 kg perorang setiap tahunnya 

(WHO, 2005). 

Penyebaran penyakit melalui sampah yang terinfeksi merupakan 

tantangan terbesar dalam  penanganan sampah medis. Jika sampah medis 

tidak tertangani dengan baik dalam artian organisme patogen dalam sampah 

tidak dihilangkan/dimatikan, berbagai vektor penyakit mikrokopik seperti 

virus, bakteri, parasit maupun fungi akan tetap berada dalam sampah medis 

dan berpotensi menyebarkan berbagai penyakit. Berbagai vektor ini dapat 

masuk ke dalam tubuh melalui luka di permukaan kulit maupun membran 

mukosa seperti rongga mulut. Dalam hal ini orang orang yang berhubungan 

langsung dengan sampah medis seperti pekerja kesehatan, staf kebersihan, 

pasien, pembesuk, petugas sampah, pemulung sampai dengan orang yang 

melakukan daur ulang material medis akan berada dalam resiko yang lebih 

besar.  

Limbah  dianggap sebagai mata rantai penyebaran penyakit menular. 

Limbah bisa menjadi tempat tertimbunnya organisme penyakit dan menjadi 
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sarang serangga juga tikus. Disamping itu di dalam sampah juga mengandung 

berbagai bahan kimia beracun dan benda-benda tajam yang dapat 

menimbulkan gangguan kesehatan dan cidera. Partikel debu dalam limbah 

dapat menimbulkan pencemaran udara yang akan menyebarkan kuman 

penyakit dan mengkontaminasi peralatan medis dan makanan (Depkes RI, 

1997).  

Hal inipun didukung oleh penelitian Massa, (2014) di mana dari hasil 

penelitian menunjukan telah terjadi penumpukan limbah padat antara lain 

terdiri dari sampah medis, meliputi alat suntik, tabung infuse, sarung tangan, 

kasa, kateter, bungkus/botol obat, pot sputum, pot urine, dan sampah non 

medis yang dihasilkan dari kegiatan di  di luar medis yang berasal dari dapur, 

laundry, kantor, kantin dan WC yang terjadi pada suatu  di Wilayah Jawa 

Barat. 

Menurut hasil observasi dan data sekunder, menunjukkan bahwa rata-

rata produksi limbah medis, baik limbah medis padat maupun cair, untuk 

produksi limbah medis padat sebesar ± 0,73 kg setiap harinya. Sedangkan 

produksi limbah medis cair sebesar ± 0,45 kg perliter setiap harinya (Data 

Sekunder Rumah Sakit. Bayangkara Pontianak, 2015). Analisis lebih jauh 

menunjukkan, produksi sampah (limbah padat) berupa limbah domestik 

sebesar 76,8 % dan berupa limbah infeksius sebesar 23,2 %. Berdasarkan 

gambaran tersebut dapat disimpulkan bahwa RS. Bayangkara Pontianak 

mempunyai potensi besar untuk mencemari lingkungan dan kemungkinannya 
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menimbulkan kecelakaan serta penularan penyakit jika pengelolaan limbah 

medis belum sesuai dengan standar. 

Pengelolaan limbah medis RS. Bayangkara Pontianak berdasarkan 

survei pendahuluan, yaitu masih didapati beberapa masalah dalam 

pengelolaan limbah padat, yaitu : pemisahan antara limbah medis dan limbah 

non medis belum dilaksanakan dengan  baik, hal ini dilihat dengan masih 

adanya limbah medis yang bercampur dengan limbah non medis, sarana dan 

prasarana untuk pengelolaan limbah padat belum memadai seperti bak-bak 

sampah yang tidak mempunyai tutup dan tidak dilapisi dengan kantong 

plastik berwarna sesuai dengan jenisnya, serta jumlahnya kurang, selain itu, 

tempat sampah yang tersedia berjauhan antara satu dengan yang lainnya. 

Rumah sakit Bayangkara belum memiliki insenerator dan belum dapat 

mengolah limbah medis sendiri, sehingga bekerjasama dengan rumah sakit 

lain yang memiliki insenerator atau bekerjasama dengan pihak ketiga dengan 

bantuan tembusan dari Dinas Kesehatan setempat. Pihak ketiga merupakan 

transporter pengangkut limbah medis yang akan dikirimkan ke pusat 

pengelolaan limbah medis sehingga limbah medis akan diolah lebih lanjut 

sehingga tidak menimbulkan pencemaran limbah. Limbah rumah sakit 

khususnya limbah medis yang infeksius, belum dikelola dengan baik. 

Sebagian besar pengelolaan limbah infeksius disamakan dengan limbah 

medis noninfeksius. Selain itu, kerap bercampur limbah medis dan non 

medis. Percampuran tersebut justru memperbesar permasalahan limbah 

medis. 
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Hasil wawancara dengan petugas rumah sakit, menyebutkan bahwa 

pihak rumah sakit memilih untuk bekerjasama dengan Dinas Kebersihan Kota 

Pontianak dalam hal pengangkutan sampah. Sampah tersebut pada umumnya 

ditampung dalam tong sampah yang terdapat di setiap unit fungsional rumah 

sakit kemudian dikumpulkan dan disatukan oleh petugas pengelola sampah 

dan dibuang ke tempat sampah sementara (TPS) untuk selanjutnya diangkut 

dan dibuang ke TPA. Selain itu, belum adanya pemisahan antara sampah 

medis dan non medis akibatnya para petugas pengelola sampah sering 

mengalami infeksi. 

Dengan demikian penulis merasa tertarik mengadakan penelitian 

dengan judul “Studi Perilaku Petugas Pengelola Limbah Medis dan Non 

Medis di  RS. Bayangkara Anton Soedjawo Pontianak”. 

 

I.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat ditarik sebuah rumusan 

masalah. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini sebagai berikut: 

“Bagaimana perilaku petugas pengelola limbah medis dan non medis di  RS. 

Bayangkara Pontianak” 

 

I.3. Tujuan Penelitian 

I.4.1. Tujuan Umum 

Tujuan umum penelitian ini adalah ingin mengetahui perilaku 

petugas pengelola limbah medis dan non medis di  RS. Bayangkara 

Anton Soedjawo Pontianak.  
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I.4.2. Tujuan Khusus 

Secara khusus penelitian ini bertujuan sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui perilaku petugas pengelolah menampung 

limbah medis dan non medis di Rumah Sakit Bayangkara Anton 

Soedjawo Pontianak? 

2. Untuk mengetahui perilaku petugas pengelola memilah limbah 

medis dan non medis di Rumah Sakit Bayangkara Anton 

Soedjawo Pontianak? 

3. Untuk mengetahui perilaku petugas pengelola mengangkut 

limbah medis dan non medis di Rumah Sakit Bayangkara Anton 

Soedjawo Pontianak? 

4. Untuk mengetahui perilaku petugas pengelola memusnahkan 

limbah medis dan non medis di Rumah Sakit Bayangkara Anton 

Soedjawo Pontianak? 

5. Untuk mengetahui pelatihan petugas pengelola limbah medis dan 

non medis di Rumah Sakit Bayangkara Anton Soedjawo 

Pontianak? 

6. Untuk mengetahui Alat Pelindung Diri (APD) petugas pengelola 

limbah medis dan non medis di Rumah Sakit Bayangkara Anton 

Soedjawo Pontianak? 
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I.4. Manfaat Penelitian 

I.4.1. Bagi Mahasiswa 

Peneliti dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan 

pengalaman. Peneliti juga dapat memberikan informasi mengenai cara 

penampungan sementara, pengumpulan, pengangkutan, pembuangan 

akhir, dan pemusnahan limbah padat (medis dan non medis) di  RS. 

Bayangkara Anton Soedjawo Pontianak  Tahun 2017. 

I.4.2. Bagi Kesehatan Masyarakat Pontianak 

Hasil penelitian diharapkan bermanfaat dalam pengembangan 

ilmu pengetahuan khususnya mengenai cara penampungan sementara, 

pengumpulan,  pengangkutan, pembuangan akhir, dan pemusnahan 

limbah padat (medis dan non medis) di  RS. Bayangkara Anton 

Soedjawo Pontianak  Tahun 2017. 

I.4.3. Bagi  RS. Bayangkara Anton Soedjawo Pontianak  

Dapat menambah penelitian yang telah dilakukan dan dapat 

dijadikan bahan pustaka acuan untuk penelitian selanjutnya. 

 

I.5. Keaslian Penelitian 

Tabel 1.1 

Keaslian Penelitian 

 
No Judul Penulis Metode Variabel  Hasil 

1 Analisis Pengelolaan 

Sampah dengan 

Pendekatan Sistem di  

RSUD Dr Moewardi 

Surakarta  

 

Riza 

Haspari 

Jenis penelitian 

ini adalah 

observasional, 

Pengelolaan 

sampah 

Jumlah timbulan 

sampah medis sebesar 

240,6443 kg/hari, yang 

tertangani 219,5014 

kg/hari (91,214 %) dan 

yang tidak tertangani 

21,1429 kg/hari (8,786 

%). Untuk sampah non 

medis, jumlah 
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timbulannya 1002,271 

kg/hari, yang tertangani 

969,6567 kg/hari 

(96,746 %) dan yang 

tidak tertangani 32,6143 

kg/hari (3,254 %) 

2 Tinjauan Pengelolaan 

Sampah Medis dan 

Non Medis di  Umum 

Daerah Prof. Dr. H. 

Aloei Saboe 

Nurain  Penelitian ini 

merupakan 

penelitian 

deskriptif 

kuantitatif 

Pengelolaan 

Sampah 

Medis dan 

Non Medis 

Hasil penelitian 

diperoleh bahwa proses 

pengelolaan sampah 

pada tahap penanganan 

awal telah memenuhi 

syarat dengan 

persentase 80.5%, tahap 

pengumpulan telah 

memenuhi syarat 

dengan persentase 84%, 

tahap pengangkutan 

telah memenuhi syarat 

dengan persentase 

88.9% dan tahap 

penanganan akhir tidak 

memenuhi syarat 

dengan persentase 

42.9% sedangkan untuk 

penggunaan alat 

pelindung diri 

memenuhi syarat 

dengan persentase 

67.1%. 

3 Evaluasi Pengelolaan 

Sampah  Umum 

Sumenep 

M. Ikbal 

Hidayatullah 

Metode 

penelitian 

kuantitatif 

Sampah 

medis 

Pada tahap 

penyimpanan sementara 

sudah dilakukan 

pemisahan antara 

sampah medis dan 

sampah non medis. 

Tahap pengumpulan 

dan pengangkutan 

dilakukan bersama 

dengan menggunakan 

alat yang sama. 

Pemusnahan sampah 

medis dilakukan di 

incenerator dengan suhu 

pembakaran 1000ºC 

selama 4 jam. 

residu/abu hasil 

pembakaran 

dimasukkan ke dalam 

drum besar dan ditutupi 

dengan dilapisi semen. 

Sebaiknya pihak  atau 

penanggung jawab 

pengelolaan sampah 

dapat memenuhi 

kebutuhan kantong 
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plastik sebagai pelapis 

bak sampah atau tempat 

penyimpanan sampah 

sementara sesuai 

dengan jumlah bak 

sampah yang ada di 

setiap ruangan. 

 

Beberapa hal yang persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan 

penelitian-penelitian yang sebelumnya adalah sebagai berikut: 

1. Persamaan 

Adapun yang menjadi persamaan penelitian yang akan peneliti 

lakukan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan Riza Haspari,  

Nurain dan M. Ikbal Hidayatullah adalah sama-sama meneliti pengelolaan 

limbah medis dan non medis. 

2. Perbedaan 

Adapun perbedaan penelitian sebelumnya yang dilakukan Riza 

Haspari,  Nurain dan M. Ikbal Hidayatullah dengan penelitian yang penulis 

lakukan terletak pada waktu dan tempat penelitian yang dilaksanakan, 

metode penelitian yang digunakan, serta teknik analisis data yang 

digunakan. 


