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ABSTRAK 

 
Upaya pengendalian infeksi terdepan adalah melalui cuci tangan yang tepat. Data hasil observasi 
yang peneliti lakukan di ruang rawat inap sebuah Rumah Sakit di Bojonegoro terhadap 10 perawat 

pelaksana menunjukkan bahwa hanya 3 perawat (30%) yang melakukan cuci tangan lima momen 
sesuai standar. Tujuan penelitian ini adalah untuk membuktikan adanya peningkatan pelaksanaan 

cuci tangan lima momen perawat pelaksana sesudah diterapkan supervisi klinis oleh kepala ruang 
di ruang rawat inap sebuah Rumah Sakit di Kabupaten Bojonegoro. 

Desain penelitian ini menggunakan pra experimental. Besar sampel dalam penelitian ini adalah 42 

perawat pelaksana yang akan diobservasi sebelum dan sesudah diterapkan supervisi klinis kepala 
ruang. Supervisi klinis diterapkan di 6 ruangan rawat inap. Kepala ruang akan diberikan pelatihan 
supervisi klinis. Data yang terkumpul dianalisis dengan uji Dependent T-Test. 

Hasil penelitian didapatkan 1) Pelaksanaan tindakan cuci tangan lima momen sebelum pelaksanaan 
supervisi klinis sebuah Rumah Sakit di Bojonegoro sebagian besar kurang baik dengan rerata 

2.8261 (56,5 %), 2) Pelaksanaan tindakan cuci tangan lima momen sesudah pelaksanaan supervisi 

klinis Rumah Sakit di Bojonegoro sebagian besar kurang baik dengan rerata 4.1957 (83,9 %), 3) 

Pelaksanaan supervisi klinis akan meningkatkan pelaksanaan cuci tangan lima momen Rumah 
Sakit di Bojonegoro (p=0.000, p<0.05). 

 

Kata kunci : Supervisi Klinis, Cuci Tangan Lima Momen, Perawat Pelaksana 

 

PENDAHULUAN 
 

Pencegahan dan pengendalian infeksi 
merupakan tantangan terbesar dalam tatanan 

pelayanan kesehatan. Peningkatan biaya untuk 

mengatasi infeksi yang berhubungan dengan 

pelayanan kesehatan merupakan keprihatinan 
besar bagi pasien maupun para profesional 

pelayanan kesehatan. Upaya pengendalian 

infeksi terdepan adalah melalui cuci tangan 
yang tepat (Komisi Akreditasi Rumah Sakit, 

2012). Menurut World Health Organization 

(WHO), cuci tangan (hand hygiene) 
merupakan istilah yang digunakan untuk 

membersihkan tangan menggunakan 

antiseptic pencuci tangan, baik menggunakan 

cairan berbasis formulasi antiseptic alcohol 
(handrub) atau menggunakan sabun dan air 

(handwash). WHO merumuskan inovasi 
strategi penerapan cuci tangan untuk petugas 
kesehatan dengan cuci tangan lima momen 

(five moments for hand hygiene), yaitu 

melalui 1) Sebelum bersentuhan dengan 
pasien, 2) Sebelum melakukan prosedur 

bersih/steril, 3) Setelah bersentuhan dengan 
cairan tubuh pasien risiko tinggi, 4) Setelah 

bersentuhan dengan pasien, 5) Setelah 

bersentuhan dengan lingkungan sekitar pasien 

(WHO, 2009). 
Menurut data WHO, angka kejadian 

infeksi di RS masih tinggi sekitar 3 – 21% 

(rata-rata 9%). Kepmenkes No 129/2008 

tentang Standart Pelayanan Minimal Rumah 
Sakit menyebutkan standar kejadian infeksi 

nosokomial di ruang rawat inap adalah < 1,5 
%. Keselamatan pasien dan angka infeksi 
nosokomial telah dijadikan salah satu tolak 

ukur mutu pelayanan rumah sakit (Anna, 

2013). Angka kejadian yang tinggi akan 

memperburuk citra rumah sakit. Rumah sakit 
dapat di tinggalkan dan ijin dapat di cabut jika 

tidak ada upaya untuk menangani. 
Berbagai data tentang kepatuhan 

pelaksanaan cuci tangan ditemukan fenomena 

yang masih memprihatinkan. Data penelitian 

Setyawati (2009) di ruang Perinatologi RSUP 

Dr Cipto Mangunkusumo menemukan 66% 
tenaga kesehatan tidak patuh melakukan cuci 
tangan. Penelitian tentang cuci tangan di 

RSUP Dr Karyadi tahun 2011 terhadap 
perawat, coas dan residen, dari 1076 

kesempatan yang mengindikasikan cuci 

tangan di temukan hanya 26% yang 
melaksanakan cuci tangan (Suryoputri, 2011). 
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Data lain terkait cuci tangan lima momen 

menyebutkan 40 rumah sakit melaporkan 
kepatuhan tenaga kesehatan yang melakukan 

hand hygiene sebelum dan setelah ke pasien 

bervariasi antara 24% sampai 89% (rata-rata 
56,6%) (Jamaludin dkk, 2012). Data hasil 
observasi yang peneliti lakukan di ruang rawat 

inap sebuah Rumah Sakit di Kabupaten 

Bojonegoro terhadap 10 perawat pelaksana 
menunjukkan bahwa hanya 3 perawat (30%) 

yang melakukan cuci tangan lima momen 

sesuai standar. Dari data tersebut 
menunjukkan bahwa masih rendahnya angka 
kepatuhan pelaksanaan cuci tangan lima 

moment di ruang rawat inap Rumah Sakit di 

Bojonegoro. 
Data tersebut diatas menunjukkan 

bahwa pelaksanaan cuci tangan lima momen 
perlu di tingkatkan. Berbagai penelitian dan 
konsep teori di temukan berbagai faktor yang 

mempengaruhi pelaksanaan cuci tangan lima 

momen antara lain adalah supervisi atau 
pengawasan, pengetahuan, pendidikan, 

kepemimpinan, fasilitas atau infrastruktur, 

motivasi, pengalaman dan pelatihan 
(Kurniadi, 2013). Penelitian lain oleh 
Kennedy et al (2007) menyatakan supervisi 

klinis untuk memastikan kualitas pelayanan 

akan meningkatkan upaya keselamatan 
pasien.  

 
Tujuan penelitian ini adalah untuk 

membuktikan adanya peningkatan 

pelaksanaan cuci tangan lima momen perawat 

pelaksana sesudah diterapkan supervisi klinis 

oleh kepala ruang di ruang rawat inap sebuah 
Rumah Sakit di Kabupaten Bojonegoro. 

 

METODE PENELITIAN 

 
Desain penelitian ini menggunakan 

pra experimental (before after study). Besar 
sampel dalam penelitian ini adalah 42 perawat 
pelaksana yang akan diobservasi sebelum dan 

sesudah diterapkan supervisi klinis kepala 

ruang. Supervisi klinis diterapkan di 6 

ruangan rawat inap. Kepala ruang akan 
diberikan pelatihan supervisi klinis. Data yang 
terkumpul dianalisis dengan uji Dependent T-

Test. 
 

 

 
 

HASIL PENELITIAN 

 

1. Karakteristik Responden 
Tabel 1 Diskripsi Karakteristik Responden 

Supervisi Klinis Kepala Ruang untuk 
Meningkatkan Pelaksanaan Cuci 
Tangan Lima Momen di sebuah 

Rumah Sakit di Bojonegoro 

No  Variabel Hasil 

1  Umur 
Mean 

SD 

Min-max 

 
30.9 

3.7 

25-40 
2 Masa kerja 

Mean 
SD 

Min-max 

 

4.8 
1.5 

2-9 
3 Pendidikan, Σ (%) 

DIII Keperawatan 

S1 Keperawatan 

 

38 (90.5) 

4 (9.5) 
4 Jenis kelamin, Σ 

(%) 
Laki-laki 
Perempuan 

 

25 (59.5) 
17 (40.5) 

Tabel 1 menunjukkan bahwa rerata 

umur responden adalah 30.9 tahun, rerata 

masa kerja 4.8 tahun, pendidikan sebagian 
besar DIII Keperawatan yaitu 90.5%, jenis 

kelamin sebagian besar laki-laki yaitu 59.5%. 

 

2. Pelaksanaan cuci tangan lima momen 

perawat pelaksana sebelum diterapkan 

supervisi klinis 
Pelaksanaan cuci tangan lima moment 

di observasi sebelum bersentuhan dengan 

pasien; sebelum melakukan prosedur 

bersih/steril; setelah bersentuhan dengan 
ciaran tubuh pasien risiko tinggi; setelah 

bersentuhan dengan pasien; setelah 
bersentuhan dengan lingkungan sekitar 

pasien. Penilaian pelaksanaan cuci tangan 
lima moment menggunakan rentang 0-5. 

Pelaksanaan cuci tangan lima momen sebelum 

perlakuan seperti pada tabel 2. 
Tabel 2 Diskripsi Pelaksanaan Cuci Tangan 

Lima Momen Sebelum Penerapan 
Supervisi Klinis Kepala Ruang sebuah 
Rumah Sakit di Bojonegoro 

Variabel Hasil 

Mean SD Min-Max 

Sebelum 2.8333 1.14587 1-5 

Tabel 2 menunjukkan bahwa nilai 
rerata pelaksanaan cuci tangan lima momen 

sebelum perlakuan adalah 2.8333 (56,7 %). 
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Nilai rerata pelaksanaan cuci tangan lima 

moment <5 yang artinya kurang baik. 
Dinyatakan kurang baik karena nilai 

pelaksanaan harus mempunyai nilai maksimal 

yaitu 5 (100%). 
 

3. Pelaksanaan cuci tangan lima momen 

oleh perawat pelaksana sesudah 

diterapkan supervisi klinis 
Pelaksanaan cuci tangan lima moment 

di observasi sebelum bersentuhan dengan 

pasien; sebelum melakukan prosedur 
bersih/steril; setelah bersentuhan dengan 
ciaran tubuh pasien risiko tinggi; setelah 

bersentuhan dengan pasien; setelah 

bersentuhan dengan lingkungan sekitar 
pasien. Penilaian pelaksanaan cuci tangan 

lima moment menggunakan rentang 0-5. 
Pelaksanaan cuci tangan lima momen sebelum 
perlakuan seperti pada tabel 3. 

Tabel 3 Diskripsi Pelaksanaan Cuci Tangan 

Lima Momen Sesudah Penerapan 
Supervisi Klinis Kepala Ruang sebuah 

Rumah Sakit di Bojonegoro 

Variabel Hasil 

Mean SD Min-Max 

Sesudah 4.1667 0.82393 2-5 

Tabel 3 menunjukkan bahwa nilai 
rerata pelaksanaan cuci tangan lima moment 

sesudah perlakuan adalah 4.1667 (83,3 %). 
Nilai ratarata pelaksanaan cuci tangan lima 

moment sesudah perlakuan memiliki nilai 

rata-rata <5 yang artinya kurang baik. 

Dinyatakan kurang baik karena nilai 
pelaksanaan cuci tangan lima moment harus 

mempunyai nilai maksimal yaitu 5 (100%). 

 

4. Perbedaan Pelaksanaan Cuci Tangan 

Lima Momen Sebelum dan Sesudah 

Diterapkan Supervisi Klinis Kepala 

Ruang 
Perbedaan pelaksanaan cuci tangan 

lima moment sebelum dan sesudah diterapkan 

supervisi klinis kepala ruang dijelaskan pada 
Tabel 4 sebagai berikut. 

Tabel 4 Perbedaan Pelaksanaan Cuci Tangan 
Lima Momen Sebelum dan Sesudah 
Penerapan Supervisi Klinis Kepala 

Ruang sebuah Rumah Sakit di 

Bojonegoro 

Variabel Hasil P 

Mean SD Beda Mean 

Sebelum 2.8333 1.14587 
1.33333 0.000 

Sesudah 4.1667 0.82393 

Hasil analisis sesuai tabel 4 

menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang 
bermakna mpelaksanaan cuci tangan lima 

momen sebelum dan sesudah diterapkan 

supervisi klinis sebuah Rumah Sakit di 
Kabupaten Bojonegoro (p=0.000, p<0.05). 
 

PEMBAHASAN 

 
Berdasarkan hasil penelitian pada 

Tabel 2 dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan 
cuci tangan lima momen sebelum penerapan 

supervisi klinik mempunyai rerata 2.8333 
(56,7%). Nilai rerata tersebut menunjukkan 

bahwa pelaksanaan cuci tangan lima momen 

<5 (100%) yang artinya kurang baik. Hasil 
observasi sebelum intervensi diperoleh 
rentang nilai 1-5 (20%-100%). 

Hasil penelitian ini dikuatkan oleh 
hasil penelitian Fauzia,dkk (2014) yang 

mendapat hasil bahwa perawat yang patuh 

dalam pelaksanaan cuci tangan sebanyak 

36%. Hasil penelitian lainnya oleh Damanik, 
dkk (2013) di RS Imanuel Bandung 

kepatuahan perawat dalam cuci tangan 

sebanyak 48,3%. Beberapa faktor individu 
yang menyebabkan kepatuhan cuci tangan 

lima momen pada perawat yang belum baik 

(100%) meliputi umur, masa kerja, dan 
tingkat pendidikan. 

Berdasarkan tabel 1, umur dalam 

penelitian ini memiliki rerata 30,9 tahun, 

sehingga mempengaruhi kepatuhan dalam 
pelaksanaan cuci tangan lima momen. Hal ini 

dikuatkan hasil penelitian Damanik, dkk 
(2013) yang mendapatkan hasil bahwa 
perawat dengan usia dewasa awal (18-40 

tahun) lebih banyak tidak patuh 

dalammelakukan cuci tangan dibandingkan 

dengan rentang usia dewasa madya (40-60 
tahun). Umur berkaitan dengan kemampuan 

logika dan berfikir serta toleran terhadap 
orang lain (Kurniadi, 2013). Umur akan 
meningkatkan kedewasaaan dalam berfikir 

sehingga meningkatkan kepatuhan suatu 

tindakan. Masa kerja merupakan faktor yang 

berperan dalam kepatuhan cuci tangan lima 
momen. Responden penelitian mempunyai 
rerata masa kerja 4,8 tahun. Hal ini dikuatkan 

oleh penelitian Sumariyem (2015) yang 
mendapatkan hasil bahwa perawat dengan 

masa kerja >5 tahun akan patuh dalam 

pelaksanaan cuci tangan, sedangkan masa 
kerja <5 tahun akan cenderung tidak patuh 
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pada pelaksanaan cuci tangan. Hasil penelitian 

Damanik, dkk (2014) menyatakan ada 
hubungan masa kerja dengan kepatuhan cuci 

tangan. Semakin lama seseorang bekerja pada 

satu bidang tertentu maka akan semakin 
terampil dan berpengalaman (Siagian, 2001). 
Maka masa kerja akan memberikan gambaran 

nyata terhadap kualitas kerja seseorang. 

Faktor pendidikan merupakan factor 
yang dapat mempengaruhi kepatuhan cuci 

tangan lima momen. Hal ini dapat dilihat dari 

hasil penelitian ini bahwa semua (100%) yang 
berpendidikan S1 melakukan tahapan cuci 
tangan lima momen dengan baik. Hasil yang 

sama pada penelitian Sumariyem (2015) 

bahwa semua (100%) yang berpendidikan S1 
melakukan cuci tangan lima momen dengan 

baik. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan 
yang baik akan meningkatkan pelaksanaan 
kegiatan sesuai dengan standar.  

Hasil observasi langsung pelaksanaan 

cuci tangan lima momen sebelum perlakuan 
diperoleh bahwa perawat kurang baik dalam 

pelaksanaan cuci tangan lima moment, 

misalnya pada moment 1 dan momen 2 yaitu 
cuci tangan sebelum bersentuhan dengan 
pasien, dan cuci tangan sebelum melakukan 

prosedur bersih/steril. Hasil yang sama dalam 

penelitian Ernawati, dkk (2014) yang 
mendapatkan hasil bahwa kepatuhan sangat 

rendah dalam cuci tangan lima momen adalah 
sebelum kontak dengan pasien yaitu memiliki 
nilai kepatuhan 0.  

Berdasarkan tabel 3 bahwa 

pelaksanaan cuci tangan lima momen perawat 

pelaksana sesudah penerapan supervisi klinis 
didapatkan rerata 4.1667 (83,3 %). Hal ini 
berarti pelaksanaan cuci tangan sesudah 

diterapakan supervisi klinis masih kurang baik 
karena nilai rerata <5. Walaupun hasilnya 

masih kurang baik, tetapi sesudah intervensi 

terjadi peningkatan rerata 1.33333 (26,7 %). 

Perubahan yang belum mencapai nilai 
maksimal 5 (100%) disebabkan karena 

perubahan perilaku seseorang membutuhkan 

proses yang lama sehingga intervensi selama 
4 minggu belum cukup untuk meningkat ke 

nilai maksimal. Hal ini dikuatkan pendapat 

Notoadmodjo (2007) yang menyatakan bahwa 
perubahan perilaku atau mengadopsi perilaku 
baru mengikuti proses dan tahapan 

pengetahuan (knowledge), sikap (atittude), 

praktik (practice). Artinya perubahan 

seseorang membutuhkan waktu dan berproses 

dalam praktik sehari-hari. 
Berdasarkan hasil penelitian pada 

Tabel 4 menunjukkan bahwa terdapat 

perbedaan yang bermakna pelaksanaan cuci 
tangan lima momen sebelum dan sesudah 
diterapkan supervisi klinis Rumah Sakit di 

Bojonegoro (p=0.000, p<0.05). Hal ini 

menunjukkan bahwa pelaksanaan supervise 
klinis kepala ruang akan meningkatkan 

pelaksanaan cuci tangan lima momen. 

Supervisi dalam keperawatan merupakan 
suatu proses pemberian sumber-sumber yang 
dibutuhkan perawat untuk menyelesaikan 

tugas dalam rangka pencapain tujuan yang 

telah ditetapkan. Melalui supervisi 
memungkinkan seorang manajer keperawatan 

dapat menemukan berbagai kendala yang 
dihadapi dalam pelaksanaan asuhan 
keperawatan diruang yang bersangkutan 

melalui analisis secara komprehensi (Arwani 

& Supriyatno, 2005). 
Supervisi keperawatan merupakan 

salah satu fungsi pengarahan yang harus 

digunakan oleh kepala ruang untuk 
meningkatkan kualitas pelayanan 
keperawatan, salah satunya untuk 

meningkatkan pelaksanaan cuci tangan lima 

momen. Hal ini sesuai dengan pendapat Bland 
& Rossen (2005) yang menyatakan supervisi 

klinis merupakan proses interpersonal antar 
individu atau kelompok dimana di pandu oleh 
supervisor terampil yang berfokus 

meningkatkan pengetahuan dan dukungan 

emosional sehingga meningkatkan kinerja 

staf. Pendapat lainnya menurut Siagian dan 
Gillies dalam Kurniadi (2013) melalui 
supervisi klinis yang efektif maka proses 

seluruh kegiatan organisasi akan menjamin 
semua pekerjaan yang dilakukan berjalan 

sesuai rencana yang telah di tetapkan. 

Beberapa hasil penelitian supervise 

membuktikan pentingnya supervisi untuk 
dilaksanakan secara optimal. Beberapa hasil 

penelitian menyatakan supervisi akan 

meningkatkan kinerja perawat, supervise 
mempengaruhi kepuasan perawat pelaksana, 

supervisi meningkatkan kualitas perawatan 

luka, supervisi meningkatkan perilaku 
keselamatan perawat, supervise meningkatkan 
pelaksanaan program, supervisi meningkatkan 

pelaksanaan pemberian cairan intravena, dan 

supervisi akan meningkatkan perilaku caring 
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(Lilian, 2011; Tampilang, 2013; Widiyanto, 

2012; Yulita, 2012; Zakiyah, 2012; Kenny & 
Allenby, 2012).  

Proses kegiatan yang dilaksanakan 

dalam penelitian ini meliputi pelatihan 
supervisi klinis, pendampingan dan 
internalisasi sehingga kepala ruang dapat 

meningkatkan pengetahuan serta dapat 

menerapkan supervisi sesuai standar sehingga 
tujuan supervisi bisa tercapai dan 

meningkatkan pelaksanaan tindakan cuci 

tangan lima momen. Hal ini sesuai dengan 
pendapat Arwani & Supriyatno (2005) yang 
menyatakan bahwa melalui kegiatan supervisi 

yang efektif maka tujuan supervisi akan 

tercapai, yaitu mengusahakan seoptimal 
mungkin kondisi kerja yang kondusif, 

atmosfer kerja dan jumlah sumber yang 
dibutuhkan untuk mempermudah pelaksanaan 
tugas. Supervisi akan diarahkan pada kegiatan 

mengorientasikan staf dan pelaksana 

keperawatan, memberikan arahan dalam 
pelaksanaan kegiatan sebagai upaya untuk 

menimbulkan kesadaran dan mengerti peran 

serta tanggung jawabnya (Arwani & 
Supriyatno, 2005). 

Pelaksanaan supervisi klinis melalui 3 

fungsi yaitu fungsi normatif, formatif, 

restoratif akan efektif meningkatkan 
pelaksanaan tindakan (Lynch et al, 2008). 

Fungsi normatif berfokus pada monitoring 
dan evaluasi untuk meningkatkan kualitas 
pelayanan yang bermutu sebagai contoh 

monitor kepatuhan tindakan cuci tangan lima 

momen sesuai kebijakan yang berlaku. Fungsi 

formatif berfokus pada pengembangan 
pengetahuan dan ketrampilan staf sehingga 
meningkatkan kesadaran diri untuk belajar 

dan bekerja sesuai standar yang berlaku. 
Fungsi restoratif berfokus pada pemberian 

dukungan. Oleh karena itu melalui supervisi 

yang efektif maka pelaksanan tindakan akan 

sesuai dengan rencana dan sesuai dengan 
standar sehingga pelaksanaan tindakan sesuai 

tujuan 

 

KESIMPULAN 

 

1. Kesimpulan 
1) Pelaksanaan tindakan cuci tangan lima 

momen sebelum pelaksanaan supervisi 

klinis sebuah Rumah Sakit di Kabupaten 

Bojonegoro sebagian besar kurang baik 
denganrerata 2.8261 (56,5 %). 

2) Pelaksanaan tindakan cuci tangan lima 

momen sesudah pelaksanaan supervisi 
klinis sebuah Rumah Sakit di Kabupaten 

Bojonegoro sebagian besar kurang baik 

dengan rerata 4.1957 (83,9 %). 
3) Pelaksanaan supervisi klinis akan 

meningkatkan pelaksanaan cuci tangan 

lima momen sebuah Rumah Sakit di 

Kabupaten Bojonegoro (p=0.000, p<0.05). 
 

2. Saran 
Rumah sakit mendukung kebijakan 

dan program pelaksanaan supervisi klinis 
untuk meningkatan pelaksanaan cuci tangan 

lima momen dengan melaksanakan pada 

seluruh ruangan pelayanan keperawatan. 
Peningkatan pelaksanaan cuci tangan lima 

momen yang belum sempurna, untuk itu perlu 
dilakukan pelaksanaan supervisi 
yangkontinyu dan berkesinambungan, serta 

diperlukan pelatihan tentang supervisi secara 

terprogram dan berkelanjutan. Dengan 
demikian diharapkan seorang manajer 

keperawatan dapat melakukan pengarahan 

dengan baik sehingga pelaksanaan cuci tangan 
lima momen menjadi lebih baik. 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 
Anna, L.K.2013. Rumah Sakit Rawan Infeksi. 

Kompas. http://health.kompas.com/ 

Diakses 10 Maret 2015  

 
Arwani & Supriyatno, H.2005. Manajemen 

bangsal keperawatan. Jakarta: EGC. 
 
Bland, A.R., & Rossen, E.K.2005. Clinical 

Supervision of Nurses Working With 

Patient With Borderline Personality 

Disorder. Issue in Mental Health 
Nursing. Taylor & Francis.  

 
Damanik, S., Susilaningsih, S., Amrullah, A. 

2012. Kepatuhan Hand Hygiene di 

Rumah Sakit Immanuel Bandung. 

Fakultas Ilmu Keperawatan 

Universitas Padjadjaran Bandung  
 
Ernawati, E., Tri, A., Wiyanto, S.2014 

Penerapan Hand Hygiene Perawat di 
Ruang Rawat Inap Rumah Sakit. 

Jurnal Kedokteran Brawijaya, Vol 28, 

Suplemen No 1. 
 



Penerapan Supervisi Klinis Kepala Ruang untuk Meningkatkan Pelaksanaan Cuci Tangan Lima Momen 

Perawat Pelaksana 

SURYA 14 Vol. 08, No. 03, Desember 2016 

 

Fauzia, N., Ansyori, A., Hariyanto, T.2014. 

Kepatuhan Standar Prosedur 
Operasional Hand Hygiene pada 

Perawat Di Ruang Rawat Inap 

Rumah Sakit. Jurnal Kedokteran 
Brawijaya, Vol 28, Suplemen No 1. 

 

Jamaluddin, dkk.2012. Kepatuhan Cuci 

Tangan 5 Momen di Unit Perawatan 
Intensif. Artikel Penelitian Rumah 

Sakit Pantai Indah Kapuk vol. 2 

nomer 3. Jakarta 
 
Kennedy, T.J., Lingard, L., Baker, G.R., 

Kitchen,L., Regehr, G. 2007. Clinical 

Oversight: Conceptualizing the 
Relationship Between Supervision and 

Safety. http://www.proquest.com. 
Diakses 18 Maret 2015  

 

Kenny, A., & Allenby, A. 2013. Implementing 

Clinical Supervision for Australian 
Rural Nurses. Nurse Education in 

Practice. http://www.proquest.com. 

Diakses 18 September 2016 
 
Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS). 

2012 Panduan Penilaian Survei. 

Jakarta. http://www.kars.or.id. 
Diakses 10 Maret 2015 

 
Kepmenkes 2008. Kepmenkes Nomor 

129/Menkes/SK/II/2008 tentang 

Standar Pelayanan Minimal Rumah 

Sakit 

 
Kurniadi, A. 2013. Manajemen Keperawatan 

dan Prospektifnya: Teori, Konsep dan 

Aplikasi. Jakarta: Badan penerbit FK 
UI. 

 

Lilian Mua, E.2011. Pengaruh Pelatihan 

Supervisi Klinik Kapala Ruangan 
terhadap Kepuasan Kerja dan Kinerja 

Perawat Pelaksana di Ruang Rawat 

Inap RS Woodward Palu. Jakarta. FIK 
UI. Tesis. lontar.ui.ac.id. Diakses 17 

September 2016 

 
Lynch, L., Hancox, K., Happel, B.,& Parker. 

2008. Clinical supervision for nurse. 

United Kingdom. Willey-Blackwell. 

 

Notoadmodjo, S. 2007 . Ilmu Perilaku dan 

Promosi Kesehatan. Jakarta: Rineka 
Cipta  

 

Siagian, S. P. 2001. Manajemen Sumber Daya 
Manusia. Jakarta: Bumi Aksara.  

 

Sumariyem, Q., Syaifudin, Kyrniawati, T. 

2015. Hubungan Motivasi dengan 
Kepatuhan Praktik Hand Hygiene di 

Ruang Cendana IRNA RSUP Dr 

Sardjito Yogyakarta. Skripsi. STIKES 
Aisyiyah Yogyakarta.  

 

Suryoputri, Atrika Desi. 2011. Perbedaan 

Angka Kepatuhan Cuci Tangan 
Petugas Kesehatan Di RSUP Dr. 

Kariadi Semarang. Kedokteran 
Undip. http://eprints.undip.ac.id. 
Diakses 10 Maret 2015 

 

Tampilang, R.M., Tuda, J.S., Warouw, H. 
2013. Hubungan Supervisi Kepala 

Ruang dengan Kepuasan Perawat 

Pelaksana di RSUD Liunkendage 
Tahuna. Jurnal e-NERS Vol 1. No 1. 
Maret 2013. ejournal.unsrat.ac.id. 

Diakses 23 September 2016 

 
Widiyanto, P. 2012. Pengaruh Pelatihan 

Supervisi terhadap Penerapan 
Supervisi Klinik Kepala Ruang dan 
Peningkatan Kualitas Tindakan 

Perawatan Luka di RSU PKU 

Muhammadiyah Temanggung. 

Jakarta. FIK UI. Tesis. lontar.ui.ac.id. 
Diakses 30 September 2016 

 

World Health Organization. 2009. Hand 
Hygiene Technical Reference Manual. 

http://whqlibdoc.who.int/publications 

/2009/9789241597906_eng.pdf. 

Diakses 10 Maret 2015. 

 
Yulita, Y. 2012. Pengaruh Supervisi Model 

Reflektif Interaktif dengan Perilaku 
Keselamatan Perawat pada Bahaya 

Agen Biologik di RSUD Kepulauan 

Riau. Jakarta. FIK UI. Tesis. 
lontar.ui.ac.id. Diakses 30 September 
2016. 

 

Zakiyah, A. 2012. Pengaruh Supervisi 
Pimpinan Ruangan terhadap 



Penerapan Supervisi Klinis Kepala Ruang untuk Meningkatkan Pelaksanaan Cuci Tangan Lima Momen 

Perawat Pelaksana 

SURYA 15 Vol. 08, No. 03, Desember 2016 

 

Pelaksanaan Pemberian Cairan Intra 

Vena di RSUD Sidoarjo. Universitas 
Indonesia. lontar.ui.ac.id. Diakses 15 

Maret 2015 


