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ABSTRAK 
Rumah sakit sebagai suatu industri jasa yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat 
baik yang bersifat kuratif dan rehabilitative, Namun selain memberikan dampak positif bagi 
masyarakat sekitarnya, rumah sakit memberikan pula berbagai kemungkinan dampak negatif 
berupa pencemaran, apabila pengelolaan limbahnya tidak dikelola dengan baik sesuai dengan 
prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan secara menyeluruh. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui hubungan antara pengetahuan, sikap, dan ketersediaan fasilitas yang dimiliki petugas 
pengumpul limbah medis dengan praktik petugas pengumpul limbah medis. Penelitian ini 
merupakan penelitian yang bersifat survey. Metode yang digunakan adalah Cross Sectional Study. 
Populasi penelitian ini adalah semua petugas pengumpul limbah medis yang ada di RSUD AWS 
Samarinda dengan jumlah 45 orang dengan total sampling. Data dianalisis dengan uji statistik Chi-
Square. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Praktik yang baik dalam mengumpul limbah medis 
umumnya dilakukan oleh petugas yang memiliki pengetahuan baik. Pengetahuan dikatakan baik 
bila sama dengan (91,2 %) dibandingkan petugas yang berpengetahuan cukup (72,7 %). Tidak ada 
hubungan antara sikap dengan praktik petugas pengumpul limbah medis. Praktik baik lebih banyak 
dilakukan oleh petugas yang bersikap positif (90,6 %) dibandingkan petugas yang bersikap negatif 
(76,9 %). Praktik baik lebih banyak dilakukan oleh petugas dengan ketersediaan fasilitas baik (90 
%) dibandingkan petugas dengan ketersediaan fasilitas kurang baik (60 %). Berdasarkan hasil 
penelitian tersebut, maka disimpulkan bahwa ada hubungan antara pengetahuan dengan praktik 
petugas pengumpul limbah medis dan ada hubungan antara ketersediaan fasilitas dengan praktik 
petugas pengumpul limbah medis. Sehingga disarankan kepada pihak manajemen RSUD AWS 
Samarinda lebih memperhatikan tingkat pengetahuan petugas ditunjang dengan fasilitas memadai 
agar mereka dapat berpraktik yang baik dalam mengumpul limbah medis.  
 
Kata Kunci : Pengetahuan, Sikap, Fasilitas, Praktik, Petugas  
 
ABSTRACT 
Hospital as a service industry that provides health services to the community both curative and 
rehabilitative, but other than a positive impact on the surrounding community, the hospital also 
provided a variety of possible negative impacts such as pollution, waste management if not 
managed properly in accordance with the principles overall environmental management 
principles. This study aims to determine the relationship between knowledge, attitudes, and the 
availability of facilities owned by the officer collecting medical waste medical waste collection 
personnel practices. This study is a survey research. The method used is a Cross Sectional Study. 
The study population was all the officer collecting medical waste in hospitals AWS Samarinda 
with a total number of 45 people by sampling. Data were analyzed by Chi-Square test statistics. 
The results showed that good practice in collecting medical waste is generally performed by 
personnel who have good knowledge. Knowledge said to be good if the same (91.2%) than 
officials knowledgeable enough (72.7%). There is no relationship between attitude and practice of 
medical waste collection workers. Good practice is mostly done by officers who are positive 
(90.6%) compared workers who are negative (76.9%). Good practice is mostly done by the officer 
with the availability of good facilities (90%) compared to workers with poor availability of 
facilities (60%). Based on these results, it was concluded that there is a relationship between 
knowledge of the practice of medical waste collection workers and there is a correlation between 
the availability of facilities to practice medical waste collection workers. So it is suggested to the 
management of AWS Dublin hospitals pay more attention to the level of knowledge workers 
supported with adequate facilities so that they can be a good practice in collecting medical waste. 
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PENDAHULUAN 

Rumah sakit sebagai suatu industri jasa yang memberikan pelayanan 

kesehatan kepada masyarakat baik yang bersifat kuratif dan rehabilitatif. Namun, 

selain memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitarnya, rumah sakit 

memberikan pula berbagai kemungkinan dampak negative berupa pencemaran, 

apabila pengelolaan limbahnya tidak dikelola dengan baik sesuai dengan prinsip-

prinsip pengelolaan lingkungan secara menyeluruh (Muslim, 2005). Rumah sakit 

dapat menimbulkan bahaya bagi para penderita dan pekerjanya, baik bagi para 

dokter, perawat, teknisi, dan semua yang berkaitan dengan pengelolaan rumah 

sakit maupun perawatan penderita (Kusnoputranto, 2009). Rumah sakit sebagai 

salah satu pelayanan umum yang berfungsi menangani, merawat dan mengobati 

orang sakit akan menghasilkan limbah dengan kuantitas dan kualitas yang perlu 

diperhatikan, karena didalamnya mengandung bahan berbahaya dan beracun 

(Adikoesoemo, 2007).  

Pengumpulan limbah medis dipisahkan antara limbah medis dengan non 

medis, termasuk pemisahan dan pengumpulan limbah medis berdasarkan 

karakteristik. Pemisahan limbah medis sejak dari ruangan merupakan langkah 

awal memperkecil kontaminasi limbah non medis. Menurut Muliartha (2008), 

pengangkutan limbah medis dengan  non medis dilakukan secara terpisah, 

diperlukan troli khusus sebab limbah medis digolongkan ke dalam limbah B3 

(Bahan Berbahaya dan Beracun) yang sifatnya mudah meledak, terbakar, reaktif, 

beracun, bersifat korosif dan bisa menyebabkan infeksi serius seperti hepatitis dan 

HIV-AIDS. Limbah medis yang dihasilkan rumah sakit dapat berdampak negative 

terhadap kesehatan masyarakat apabila penanganan limbahnya tidak sesuai 

dengan Kepmenkes RI No. 1204 tahun 2004, misalnya tidak dilakukan pemisahan 

antara limbah medis dengan non medis, tempat penampungan sampah di masing-

masing ruangan tidak memenuhi standar, petugas pengumpul limbah medis tidak 

memakai APD, pengangkutan limbah medis menuju ke tempat pembuangan 

sementara menggunakan troli/gerobak terbuka, jalur yang digunakan adalah jalur 

umum yang biasa digunakan untuk pasien dan pengunjung rumah sakit, tidak ada 

label baik di tempat sampah maupun di troli. 



Menurut penelitian terdahulu yang dilakukan Retno tahun 2005 di RSUP 

Dr.Sardjito, menyatakan bahwa berdasarkan hasil uji chi square diperoleh 

p=0,000, yang berarti ada hubungan yang bermakna antara pengetahuan dengan 

perilaku pengumpul sampah. Berdasarkan hasil uji chi square diperoleh bahwa 

p=0,003, yang berarti ada hubungan yang bermakna antara ketersediaan fasilitas 

dengan perilaku pengumpul sampah.Limbah medis yang dihasilkan rumah sakit 

dapat berdampak negative terhadap kesehatan masyarakat apabila penanganan 

limbahnya tidak sesuai dengan Kepmenkes RI No. 1204 tahun 2004, misalnya 

tidak dilakukan pemisahan antara limbah medis dengan non medis, tempat 

penampungan sampah di masing-masing ruangan tidak memenuhi standar, 

petugas pengumpul limbah medis tidak memakai APD, pengangkutan limbah 

medis menuju ke tempat pembuangan sementara menggunakan troli/gerobak 

terbuka, jalur yang digunakan adalah jalur umum yang biasa digunakan untuk 

pasien dan pengunjung rumah sakit, tidak ada label baik di tempat sampah 

maupun di troli. 

Limbah medis dapat menyebabkan kasus nosokomial. Kasus nosokomial 

dapat terjadi di bagian kesehatan lingkungan rumah sakit melalui pencemaran 

limbah rumah sakit, khususnya petugas pengumpul limbah yang bersentuhan 

langsung pada proses pengumpulan dan pengelolaan limbah tersebut. Sejalan 

dengan hasil penelitian Burhanuddin tahun 2010 di Jawa Timur, menunjukkan 

bahwa rumah sakit yang sanitasi lingkungannya tidak memenuhi standar 

Kepmenkes RI No. 1204 tahun 2004 akan mendukung meningkatnya kasus 

nosokomial. Pola perilaku petugas yang kurang memperhatikan aspek sanitasi 

lingkungan seperti tidak melakukan pemisahan limbah sesuai jenisnya, tidak 

melewati jalur khusus limbah dan lainnya serta kurangnya kesadaran petugas 

dalam penggunaan APD seperti tidak menggunakan masker atau sarung tangan 

ketika bekerja dapat meningkatkan jumlah kasus nosokomial karena dapat terjadi 

infeksi melalui udara atau tertusuk jarum bekas dan lainnya. Pada dasarnya 

perilaku didasari oleh pengetahuan, kesadaran dan sikap dari individu 

(Notoatmodjo, 2007). Hal ini menyebabkan ada hubungan antara perilaku petugas 

dengan kejadian kasus nosokomial. Petugas pengumpul limbah harus dapat 



berperilaku sesuai dengan standar persyaratan kesehatan lingkungan rumah sakit 

yang berlaku.Rumah Sakit Umum Daerah A.W. Sjahranie (RSUD AWS) 

Samarinda menjadi Top Reveral, yaitu rumah sakit rujukan puncak di Kalimantan 

Timur sehingga jumlah pasien tinggi dengan jumlah kunjungan bulan Oktober 

2008 sebanyak 12.948 pasien. RSUD AWS menghasilkan produksi limbah medis 

sebesar 70,5 kg/hari. Penanganan limbah medis di RSUD AWS dilakukan oleh 

cleaning service yang ditugaskan di masing-masing ruangan. Setiap dua kali 

sehari petugas mengambil sampah di masing-masing ruangan untuk dibawa ke 

pembuangan sementara dan dibakar di incenerator. 

Unit-unit rumah sakit yang menghasilkan limbah medis di antaranya ruang 

perawatan/rawatinap, IGD, laboratorium, instalasi farmasi, poliklinik, ICU, ICCU 

dan persalinan. Fasilitas pelayanan kesehatan tersebut tentunya menghasilkan 

limbah seperti jarum suntik, kasaverban, kapas suntik, ampul, infusan, obat 

kadaluarsa, sisa bungkus obat, pot urine, jaringan tubuh, sarung tangan dan masih 

banyak yang lainnya. Hasil limbah tersebut jika tidak ditangani dengan serius 

mendatangkan resiko yang cukup berbahaya seperti terjadi infeksi pada karyawan 

maupun pasien dalam jangka waktu panjang. 

Berdasarkan hal tersebut maka penulis ingin mengetahui hubungan 

pengetahuan, sikap dan  ketersediaan fasilitas pembuangan limbah medis dengan 

praktik petugas pengumpul limbah medis di RSUD Abdul Wahab Sjahranie 

Samarinda tahun 2012. 

 

METODE PENELITIAN 

Rancangan Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat survey dengan pendekatan 

metode Cross Sectional Study, dimana data yang menyangkut variabel bebas dan 

variabel terikat akan dikumpulkan dalam waktu yang bersamaan dan hasilnya 

akan dianalisa secara deskriptif dan analitik (Notoatmodjo, 2005), yang bertujuan 

untuk mengetahui ada tidaknya hubungan pengetahuan, sikap dan ketersediaan 

fasilitas yang dimiliki dengan praktik petugas pengumpul limbah medis di RSUD 

Abdul Wahab Sjahranie Samarinda tahun 2012. 



Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda jalan 

Palang Merah Indonesia, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda. Waktu 

penelitian dilakukan setelah dilaksanakan kegiatan seminar proposal yaitu pada 

bulan Juli 2012. Untuk lebih jelasnya mengenai jadwal pelaksanaan penelitian 

dapat dilihat pada lampiran. 

Populasi dan Sampel 

Populasi penelitian ini adalah semua petugas pengumpul limbah medis 

yang ada di RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda dengan jumlah 45 orang. 

Sampel dalam penelitian ini adalah cleaning service yang bertugas mengumpul 

limbah medis. Pengambilan sampel secara total sampling dari populasi dengan 

jumlah 45 orang. 

Variabel Penelitian 

Variabel bebas : Pengetahuan, sikap dan ketersediaan fasilitas  yang 

dimiliki petugas pengumpul limbah medis. Variabel terikat   : Praktik petugas 

pengumpul limbah medis. 

Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dengan pengambilan data primer yakni Observasi 

dan pembagian Kuisioner yang berisi pertanyaan mengenai identitas petugas 

pengumpul sampah, pengetahuan petugas pengumpul sampah medis mengenai 

sampah medis, alat pelindung diri yang dipakai, dampak negatif sampah medis 

dan pengelolaan sampah medis. Kuisioner ditujukan kepada responden. Dan 

pengambilan Data Sekunder, yang dapat diperoleh dari pihak RSUD Abdul 

Wahab Sjahranie di Samarinda, berupa data jumlah tempat tidur, jumlah pekerja 

dan profil rumah sakit. 

Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yang digunakan adalah pedoman penelitian berupa 

kuisioner dan lembar observasi, alat tulis dan peneliti. 

Validitas dan Reliabilitas 

Validitas dengan menggunakan  Teknik korelasi product moment yang 

rumusnya yaitu sebagai berikut : 



              N(EXY)(EX EY)        

R =  

       VI (NEX – EX) (NEX – EY) 

Keterangan : 

X   = Pertanyaan nomor x 

Y   = Skors total 

XY = Skors pertanyaan nomor x dikali skors total. 

Reliabilitas, Cara perhitungan reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan 

dengan menggunakan teknik tes-tes ulang, dimana dengan teknik ini kuesioner 

yang sama diteskan (diujikan) kepada sekelompok responden yang sama sebanyak 

dua kali. (Notoatmodjo, 2005). 

Pengolahan dan Penyajian Data 

Pengolahan data dengan Coding, Skoring, Tabulasi, Editing, kemudian 

penyajian data. 

Analisis Data 

Data yang diperoleh akan dianalisa secara univariat dan bivariat.Analisis 

Univariat, data yang diperoleh dari tiap variabel, disajikan dalam tabel yang telah 

dipersiapkan dan kemudian angka-angka dalam tabel dianalisa secara deskriptif, 

dan  analisis bivariat  yang bertujuan untuk mengetahui hubungan dua variabel, 

biasanya menggunakan pengujian statistik.  

 

HASIL PENELITIAN 

Karakteristik Responden 

Berdasarkan kelompok umur responden ditemukan bahwa umur 20-29 

tahun sebanyak 30 orang (66,7 %), umur 30-39 sebanyak 14 orang (31,1 %), dan 

umur 40-49 tahun sebanyak 1 orang (2,2 %). Masa kerja responden ditemukan 

bahwa masa kerja 0-5 tahun sebanyak 30 orang (66,7 %), masa kerja 6-10 tahun 

sebanyak 8 orang (17,8 %), dan masa kerja > 10 tahun sebanyak 7 orang (15,6 %). 

Pendidikan terakhir responden ditemukan bahwa SMP sebanyak 7 orang (15,6 %) 

dan SMA sebanyak 38 orang (84,4 %). Sistem perekrutan petugas sanitasi 

khususnya pengumpul limbah medis yang dilakukan oleh pihak rumah sakit 



menetapkan bahwa minimal berpendidikan SMA, namun dalam penelitian ini 

masih ditemukan petugas dengan pendidikan SMP. Hal ini disebabkan petugas 

tersebut direkrut dengan pertimbangan bahwa mereka telah lama menjadi petugas 

pengumpul limbah di rumah sakit sebelum kriteria perekrutan tersebut 

diberlakukan. 

Perilaku Petugas 

Berdasarkan pengetahuan responden diperoleh bahwa responden dengan 

pengetahuan baik sebanyak 34 orang (75,6 %) dan pengetahuan cukup sebanyak 

11 orang (24,4 %). Sikap petugas pengumpul limbah medis ditemukan bahwa 

sikap positif sebanyak 32 orang (71,1 %) dan negatif 13 orang (28,9 %). Praktik 

petugas pengumpul limbah medis ditemukan bahwa petugas dengan praktik baik 

sebanyak 39 orang (86,7 %) dan praktik kurang baik sebanyak 6 orang (13,3 %). 

Pengetahuan Petugas Pengumpul Limbah Medis 

Berdasarkan hasil jawaban responden diperoleh bahwa terdapat beberapa 

pernyataan (nomor 3, 7, dan 9) petugas menjawab dengan benar 100 %. 

Pernyataan yang masih kurang mendapat jawaban benar dari responden adalah 

nomor 1 dan 6 masing-masing 64,4 % dan 66,7 %. 

Sikap Petugas Pengumpul Limbah Medis 

Berdasarkan hasil jawaban sikap responden diperoleh bahwa sikap paling 

banyak setuju (53,3 %) terdapat pada pernyataan pembakaran sampah medis 

dilakukan di incenerator. Sebaliknya pada pernyataan yang sama diperoleh bahwa 

semua petugas menyatakan sangat tidak setuju. 

Analisis Bivariat 

Hasil penelitian tentang hubungan Pengetahuan dengan Praktik Petugas 

didapatkan bahwa dari 34 responden yang memiliki pengetahuan baik dengan 

praktik baik dalam mengumpul limbah medis sebanyak 31 orang (91,2 %) dan 

praktik kurang baik sebanyak 3 orang (8,8 %). Bahwa dari 11 responden yang 

memiliki pengetahuan cukup dengan praktik mengumpul sampah yang baik 

sebanyak 8 orang (72,7 %) dan praktik yang kurang baik sebanyak 3 orang (27,3 

%). Hasil uji statistic Chi Square diperoleh nilai p value sebesar 0,146 > α (0,05), 



hal ini berarti tidak ada hubungan antara pengetahuan dengan praktik petugas 

pengumpul limbah medis. 

Hasil penelitian tentang hubungan Sikap dengan Praktik Petugas Pengumpul 

Limbah Medis, diperoleh bahwa dari 32 responden yang memiliki sikap positif 

dengan praktik baik dalam mengumpul limbah medis sebanyak 29 orang (90,6 %) 

dan praktik kurang baik sebanyak 3 orang (9,4 %). Sedangkan dari 13 responden 

yang memiliki sikap negatif dengan praktik mengumpul sampah yang baik 

sebanyak 10 orang (76,9 %) dan praktik yang kurang baik sebanyak 3 orang (23,1 

%). Hasil uji statistic Chi Square diperoleh nilai p value sebesar 0,334 > α (0,05), 

hal ini berarti tidak ada hubungan antara sikap dengan praktik petugas pengumpul 

limbah medis. 

Hubungan Ketersediaan Fasilitas dengan Praktik Petugas Pengumpul 

Limbah Medis, diperoleh bahwa dari 40 responden yang memiliki ketersediaan 

fasilitas baik dengan praktik baik dalam mengumpul limbah medis sebanyak 36 

orang (90 %) dan praktik yang kurang baik sebanyak 4 orang (10 %). Sedangkan 

dari 5 responden yang memiliki ketersediaan fasilitas kurang baik dengan praktik 

mengumpul sampah yang baik sebanyak 3 orang (60 %) dan praktik yang kurang 

baik sebanyak 2 orang (40 %). Hasil uji statistic Chi Square diperoleh nilai p 

value sebesar 0,125 > α (0,05), hal ini berarti tidak ada hubungan antara 

ketersediaan fasilitas dengan praktik petugas pengumpul limbah medis. 

 

PEMBAHASAN 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara 

pengetahuan dengan praktik petugas pengumpul sampah medis. Hal ini 

disebabkan sebagian besar petugas pengumpul limbah memiliki pengetahuan baik 

(75,6 %) dan melakukan pengumpulan secara baik (86,7 %). Sehingga petugas 

pengumpul sampah yang memiliki pengetahuan dan praktik kurang baik 

ditemukan relatif sedikit. Pengetahuan dan praktik yang baik oleh petugas dalam 

mengumpulkan limbah dipengaruhi oleh pendidikan mereka. Petugas pengumpul 

limbah rata-rata memiliki pendidikan tinggi yakni SMA (84,4 %). 



Penelitian lain juga diperoleh hal serupa bahwa banyak petugas yang belum 

memakai alat pelindung diri seperti masker dan sarung tangan dalam mengumpul 

limbah rumah sakit (Nenny, 2006). Pengetahuan responden tentang pengelolaan 

sampah dibangun berdasar kemampuan berpikir sesuai dengan kenyataan yang 

responden lihat dan temukan di lingkungan sekitar responden berada. Hal ini 

menunjukkan bahwa pengetahuan merupakan hasil seseorang melakukan 

penginderaan terhadap obyek tertentu (Notoatmodjo, 2003). Pengetahuan 

responden mengenai cara pengelolaan limbah yaitu penampungan dan 

pemusnahan dengan memisahkan limbah medis dengan non medis, sehingga 

responden sepakat bahwa antara tempat sampah medis dan non medis harus 

berbeda. Hal ini sesuai dengan tata cara penanganan sampah bahwa sampah dari 

setiap ruang/unit harus dipisahkan sesuai dengan kategori atau jenis sampah dan 

dimasukkan ke dalam tempat sampah yang telah disediakan oleh staf/personil 

yang bekerja pada ruang/unit yang bersangkutan (Bagoes, dkk, 2003). 

Bahwa dari 32 responden yang memiliki sikap positif dengan praktik baik 

dalam mengumpul limbah medis sebanyak 29 orang (90,6 %). Sikap responden 

terhadap pengelolaan sampah adalah bahwa responden memandang pengelolaan 

sampah sangat penting dilakukan. Hal ini dapat dinilai berdasarkan jawaban 

responden yang menyatakan setuju dilakukan pembakaran sampah medis di 

incinerator (97,7 %). 

Sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa masih terdapat 

responden yang memiliki sikap positif tetapi praktik yang kurang baik (9,4 %). 

Salah satu faktor yang memperkuat penyebab terjadinya perilaku responden yang 

demikian adalah seorang teman. Satu orang teman melakukan pekerjaan tidak 

sesuai dengan yang telah ditetapkan, orang lain cenderung untuk menirunya. Hal 

ini sesuai dengan teori bahwa salah satu penyebab terjadinya perubahan perilaku 

adalah seorang teman (Azwar, 2007). 

Bahwa dari 13 petugas pengumpul limbah medis yang memiliki sikap 

negatif tetapi praktik mengumpul sampah yang baik sebanyak 10 orang (76,9 %). 

Hal ini disebabkan pengalaman kerja responden yang sudah cukup lama (misalnya 

bekerja telah > 10 tahun) sebagai petugas mengumpul limbah medis rumah sakit. 



Meskipun responden menyatakan setuju bahwa tempat limbah medis tidak 

diberikan label (37,7 %), akan tetapi karena kebiasaan yang sudah lama dilakukan 

dan dianggap benar, mendorong mereka untuk tetap membuang limbah pada 

kantong plastik yang sama jenis dan sifatnya. 

Sikap yang terbentuk tergantung pada pengetahuan seseorang, semakin 

tinggi pengetahuan seseorang terhadap sesuatu, semakin positif sikap yang 

terbentuk. Pembentukan sikap responden dalam mengumpul limbah medis sesuai 

dengan pengalaman pribadi di lapangan. Berdasarkan pengalaman pribadi 

responden tersebut, sikap responden terhadap tempat limbah khususnya kantong 

pembungkus limbah medis tidak sesuai dengan ketentuan dari Depkes RI dalam 

hal ketentuan mengganti kantong plastik secara rutin dengan plastik yang bersih 

dan setelah terisi penuh 2/3 bagian. Namun hal tersebut tidak merupakan suatu 

kesalahan yang fatal dikarenakan Departemen Kesehatan memberikan 

kelonggaran kepada setiap institusi untuk memiliki ketentuan tersendiri berkaitan 

dengan pengadaan tempat sampah. 

Keberadaan tempat sampah limbah medis yang sudah dalam kondisi kurang 

memadai, akan berpengaruh terhadap perilaku petugas dalam melakukan 

pengumpulan sampah (Burhanuddin, 2010). Berdasarkan hasil penelitian 

diperoleh bahwa dari 40 responden yang memiliki ketersediaan fasilitas baik 

dengan praktik baik dalam mengumpul limbah medis sebanyak 36 orang (90 %). 

Sebagian besar petugas menyatakan bahwa terdapat tempat sampah limbah medis, 

tempat sampah yang tersedia berbeda warna dan dilengkapi dengan kantong 

plastik. Ketersediaan fasilitas yang berkaitan langsung dengan pekerjaan 

pengumpulan limbah medis akan diikuti dengan tindakan yang baik oleh petugas. 

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Idkha, (2009) di Rumah Sakit Khusus 

di Surabaya Timur menunjukkan bahwa pihak rumah sakit melakukan mitra 

pengolahan limbah medis dengan cara memenuhi biaya yang ditawarkan. 

Hasil penelitian diperoleh bahwa tidak ada hubungan antara ketersediaan 

fasilitas dengan praktik pengumpul limbah medis. Hal ini tidak sesuai dengan 

hasil penelitian Retno, (2005) yang menyatakan bahwa ada hubungan bermakna 

antara ketersediaan fasilitas dengan perilaku pengumpul sampah di RSUP Dr. 



Sardjito. Hasil penelitian Purwoutomo (2004) menyatakan bahwa ada hubungan 

antara ketersediaan fasilitas dengan praktek pengumpul sampah medis di RSD 

Raden Soejati. 

Suatu sikap belum otomatis terwujud dalam suatu tindakan. Untuk 

terwujudnya sikap agar menjadi suatu perbuatan nyata diperlukan faktor 

pendukung atau suatu kondisi yang memungkinkan, antara lain adalah fasilitas. 

Tim kerja dari WHO menyatakan bahwa penyebab seseong berperilaku tertentu 

salah satunya adalah keberadaan sumber daya. Surnber daya di sini 

mencakup.keberadaan fasilitas (Notoatmodjo, 2003).  

Keberadaan tempat sampah limbah medis yang sudah dalam kondisi kurang 

memadai, akan berpengaruh terhadap perilaku petugas dalam melakukan 

pengumpulan sampah. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa dari 40 

responden yang memiliki ketersediaan fasilitas baik dengan praktik baik dalam 

mengumpul limbah medis sebanyak 36 orang (90 %). Sebagian besar petugas 

menyatakan bahwa terdapat tempat sampah limbah medis, tempat sampah yang 

tersedia berbeda warna dan dilengkapi dengan kantong plastik. Ketersediaan 

fasilitas yang berkaitan langsung dengan pekerjaan pengumpulan limbah medis 

akan diikuti dengan tindakan yang baik oleh petugas.  

Bahwa dari 5 responden yang memiliki ketersediaan fasilitas kurang baik 

tetapi praktik mengumpul sampah yang baik sebanyak 3 orang (60 %). Hal ini 

dipengaruhi komitmen dan pengalaman kerja yang sudah cukup lama pada 

petugas dalam mengumpul limbah medis. Penyediaan fasilitas tentu menjadi 

tanggung jawab pihak rumah sakit sehingga diperlukan perhatian dan pengawasan 

pihak manajemen khususnya dalam pengelolaan limbah medis. Selain itu, kepada 

petugas pengumpul sampah limbah medis agar tetap komitmen dalam menjaga 

dan menggunakan fasilitas penunjang pekerjaan yang telah disediakan oleh pihak 

rumah sakit. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Ada hubungan antara pengetahuan dengan praktik petugas pengumpul 

limbah medis. Praktik yang baik dalam mengumpul limbah medis umumnya 



dilakukan oleh petugas yang memiliki pengetahuan baik (91,2 %) dibandingkan 

petugas yang berpengetahuan cukup (72,7 %). Ada hubungan antara sikap dengan 

praktik petugas pengumpul limbah medis. Praktik baik lebih banyak dilakukan 

oleh petugas yang bersikap positif (90,6 %) dibandingkan petugas yang bersikap 

negatif (76,9 %). Tidak ada hubungan antara ketersediaan fasilitas dengan praktik 

petugas pengumpul limbah medis. Praktik baik lebih banyak dilakukan oleh 

petugas dengan ketersediaan fasilitas baik (90 %) dibandingkan petugas dengan 

ketersediaan fasilitas kurang baik (60 %). Saran Kepada pihak manajemen RSUD 

AWS Samarinda lebih memperhatikan tingkat pengetahuan petugas agar mereka 

dapat berpraktik yang baik dalam mengumpul limbah medis, Perlunya perhatian 

pihak manajemen RSUD AWS Samarinda dalam meningkatkan sikap petugas 

agar berpraktik yang baik dalam mengumpul limbah medis. Pentingnya perhatian 

dan pengawasan dari pihak manajemen RSUD AWS Samarinda dalam 

penyediaan fasilitas bagi petugas serta pentingnya komitmen petugas dalam 

menggunakan fasilitas tersebut yang telah disediakan oleh pihak rumah sakit. 
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