
 
 

i 
 

PERBANDINGAN JUMLAH ANGKA BAKTERI ANTARA MENCUCI 
TANGAN MENGGUNAKAN SABUN DENGAN HAND SANITIZER 

PADA MAHASISWA JURUSAN ANALIS KESEHATAN 
POLTEKKES KEMENKES KENDARI 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

KARYA TULIS ILMIAH 

 Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Pendidikan 
Diploma  III  Analis Kesehatan Politeknik Kesehatan Kemenkes Kendari 

 

 

OLEH 

 

APITA ARIYANI 

NIM P00341014003 

 

 

 
KEMENTRIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 

POLITEKNIK KESEHATAN KENDARI 
JURUSAN ANALIS KESEHATAN 

TAHUN 2017 
 



 
 

ii 
 

 

 

 



 
 

iii 
 

 



 
 

iv 
 

 

 

 



 
 

v 
 

 

RIWAYAT HIDUP PENELITI 

 

 

 

A. Identitas Diri 

Nama    : Apita Ariyani 

NIM    : P00341014003 

Tempat, Tanggal Lahir : Welala, 04 April 1996 

Suku/Bangsa   : Jawa/Indonesia 

Jenis Kelamin    : Perempuan 

Agama    : Islam 

 

B. Pendidikan    

1. SD Negeri 1 Raraa, Tamat Tahun 2008 

2. SMP Negeri 2 Ladongi, Tamat Tahun 2011 

3. SMA Negeri 1 Ladongi, Tamat Tahun 2014 

4. Sejak Tahun 2014 Melanjutkan Di Politeknik  Kesehatan 

Kemenkes Kendari Jurusan Analis Kesehatan 

 

 



 
 

vi 
 

MOTTO 

Orang sukses tidak selalu orang pintar 

tapi orang yang sukses  adalah orang yang gigih dan pantang menyerah 

 

Selalu ada harapan bagi mereka yang sering berdoa.. 

selalu ada jalan bagi mereka yang sering berusaha.. 

 

sesungguhnya allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga 

mereka mengubah diri mereka sendiri (Q.S Ar- Ra’d:11) 

 

Karya Tulis Ini Kupersembahkan  

Kedua Orang Tuakutercinta 

Saudara – Saudaraku Tercinta 

Teman – Temanku tersayang 

Agama, Bangsa Dan Negara 

Serta Almamaterku 
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ABSTRAK  

Apita Ariyani, Perbandingan Jumlah Angka Bakteri Antara Mencuci Tangan 
Menggunakan Sabun Dengan Hand Sanitizer Pada Mahasiswa Jurusan Analis 
Kesehatan Poltekkes Kemenkes Kendari. Pembimbing I Askrening, pembimbing 
II Satya Darmayani, Tangan merupakan pembawa utama bakteri penyakit  oleh  
karena  itu  sangat  penting  untuk  diketahui  bahwa perilaku  cuci  tangan  
menggunakan  sabun atau hand sanitizer  merupakan  perilaku sehat  yang  sangat  
efektif mengurangi bakteri ditelapak tangan. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui perbandingan hasil jumlah angka bakteri antara mencuci tangan 
menggunakan sabun dengan hand sanitizer pada mahasiswa Jurusan Analis 
Kesehatan Poltekkes Kemenkes Kendari. Jenis penelitian secara true eksperimen 
dengan rancangan penelitian pretest – posttes with control group dengan 
pemeriksaan laboratorium. Analisis data menggunakan uji t berpasangan dan uji t 
independent sample  dengan α= 0,05. Hasil jumlah bakteri sebelum dan sesudah 
mencuci tangan menggunakan sabun cair menggunakan uji t berpasangan diperoleh  
thit = 2,48921 > t0,05;(14) = 2,14479 disimpulkan ada perbedaan jumlah angka bakteri 
sebelum dan sesudah mencuci tangan menggunakan sabun cair. Dan hasil  jumlah 
bakteri sebelum dan sesudah mencuci tangan menggunakan hand sanitizer diperoleh 
thit = 2,32937 > t0,05;(14) = 2,14479 disimpulkan  ada perbedaan jumlah angka bakteri 
sebelum dan sesudah mencuci tangan menggunakan hand sanitizer. Sedangkan untuk 
perbandingan jumlah angka bakteri antara mencuci tangan menggunakan sabun 
dengan hand sanitizer menggunakan uji t independen sampel  diperoleh hasil ada 
perbedaan jumlah angka bakteri antara mencuci tangan menggunakan sabun cair 
dengan hand sanitizer pada mahasiswa Jurusan Analis Kesehatan Poltekkes 
Kemenkes Kendari dengan nilai thit = 2,23755 > t0,05;(13) = 2,16037. Dari hasil 
penelitian hand sanitizer menunjukkan hasil yang lebih efektif menurunkan jumlah 
bakteri dibandingkan sabun cair yakni hand sanitizer sebesar 96% dan sabun cair 
sebesar 95 % . 
Kata Kunci    : Jumlah Angka Bakteri, Sabun Cair, Hand Sanitizer 
Daftar Pustaka : 28 (1992 - 2017) 
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BAB I 
PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang 

Setiap  orang  menginginkan  keaadaan  yang  sehat  dalam melakukan 

aktivitas  hidup  mereka,  maka  diperlukan  upaya  untuk memelihara  dan 

meningkatkan derajat kesehatannya sendiri (Indan, 2010). Salah satu cara untuk 

mendukung  upaya  tersebut  adalah  dengan  menjaga  hygiene  pribadi,  yakni 

perilaku  individu  menjaga  kebersihan  diri  dalam  berbagai  aktivitas  sehari-

hari mereka. Kesadaran  masyarakat  akan  hygiene  pribadi  ini  semakin 

meningkat menyusul ketersediaan produk-produk antiseptik untuk menjaga atau 

meningkatkan  higienitas  pribadi.  Semuanya  itu  mendukung  kepada  

perubahan perilaku  hidup  yang  bersih  dan  sehat.  Sebagaimana  dalam  hadist  

Rasulullah SAW,  diriwayatkan  dari  Sa’ad  bin  Abi  Waqas  dari  bapaknya,  

Rasulullah  SAW bersabda: “Sesungguhnya Allah SWT itu suci yang menyukai 

hal- hal yang suci, Dia  Maha  Bersih  yang  menyukai  kebersihan,  Dia  Maha  

Mulia  yang  menyukai kemuliaan,  Dia  Maha  Indah  yang  menyukai  

keindahan,  karena  itu  bersihkanlah tempat-tempatmu.” (HR. Tirmidzi). 

Hasil  Studi  Formatif  Perilaku  Higienitas  yang  digelar  Water  and  

Sanitation  Program menunjukkan  perilaku  Cuci  Tangan  Pakai  Sabun  (CTPS)  

belum  menjadi  praktik  yang  umum dalam masyarakat  (USAID,  2006)  dan  

angka  prevalensi  nasional  berperilaku  benar  dalam cuci tangan tentang cuci 

tangan yang benar adalah 23,2%  (Depkes.  RI, 2008). Kebiasaan masyarakat 

Indonesia dalam mencuci tangan  pakai  sabun  hingga  kini  masih  tergolong  

rendah,  indikasinya  dapat  terlihat  dengan tingginya  prevalensi  penyakit  diare  

(Depkes.  R.I.  2008)  dan   tercatat  rata-rata  hanya  12% masyarakat yang 

melakukan cuci tangan pakai sabun (Kemenkes. RI., 2010). 

Kebersihan  tangan  juga  diperlukan  bagi  petugas  kesehatan  dalam 

merawat pasien (Murray et al, 2005). Tangan merupakan pembawa utama bakteri 

penyakit  oleh  karena  itu  sangat  penting  untuk  diketahui  dan  diingat  bahwa 

perilaku  cuci  tangan  pakai  sabun  merupakan  perilaku sehat  yang  sangat  



2 
 

 
 

efektif untuk mencegah penyebaran berbagai penyakit menular seperti diare, 

ISPA, dan flu  burung.  Penyakit-penyakit  tersebut  di  atas  dapat  dihindari  

dengan cara  mencuci  tangan  pakai  sabun  atau  antiseptik  yang  merupakan  

perilaku sederhana, mudah dilakukan, tidak perlu menggunakan banyak waktu 

dan biaya (Sibuea, 2007). 

Sunarti, (2015), menyatakan bahwa  mencuci  tangan  menggunakna  

sabun  dapat menurunkan angka bakteri pada telapak tangan pengunjung 

perpustakaan daerah. Besar penurunan sebesar 50%-100%. 

Seiring dengan bertambahnya kesibukan masyarakat terutama di 

perkotaan, dan banyaknya produk-produk instan yang serba cepat dan praktis, 

maka muncul produk inovasi pembersih tangan tanpa air yang dikenal dengan 

pembersih tangan antiseptik  atau  hand  sanitizer.  Produk  hand  sanitizer  ini  

mengandung  antiseptik yang  digunakan  untuk  membunuh  bakteri  yang  ada  

di  tangan,  yang  terdiri  dari alkohol  dan  triklosan.  Jenis  produk  hand  

sanitizer  inipun  juga  semakin  beragam, baik  komposisinya,  zat  pembawanya,  

serta  telah  dipasarkan  produk-produk  baru yang digunakan secara meluas di 

masyarakat (Desiyanto, Djannah, 2013). 

Menurut Desiyanto dan Djanah (2013), dalam jurnal “Efektivitas 

Mencuci Tangan Menggunakan Cairan Pembersih Tangan Antiseptik (Hand 

Sanitizer) Terhadap Jumlah Angka Bakteri” diperoleh hasil yaitu ada perbedaan 

jumlah angka bakteri antara mencuci tangan  menggunakan air mengalir, sabun, 

hand sanitizer  A, hand sanitizer  B, dan  kelompok kontrol (tanpa cuci tangan). 

Cairan pembersih tangan antiseptik (hand sanitizer) efektif terhadap penurunan 

jumlah angka bakteri dan secara deskriptif yang paling efektif adalah hand 

sanitizer B (alkohol 60%). 

Metode  kuantitatif  yang  digunakan  untuk mengetahui  jumlah mikroba  

yang ada pada suatu sampel, umumnya dikenal dengan  angka  lempeng  total 

(ALT). Uji angka  lempeng  total  (ALT)  dan  lebih  tepatnya  ALT  aerob  

mesofil  atau  anaerob mesofil menggunakan  media  padat  dengan  hasil  akhir  
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berupa  koloni  yang  dapat diamati secara visual berupa angka dalam koloni 

(CFU) per ml atau per gram atau koloni/100ml. Cara yang digunakan antara lain 

dengan cara tuang, cara tetes dan cara sebar (Fajar Ardi Desiyanto, Djannah, 

2013) 

Dari studi kasus yang dilakukan terhadap mahasiswa jurusan Analis 

Poltekkes Kemenkes Kendari ditemukan bahwa mahasiswa tersebut telah 

memiliki kesadaran tentang menjaga kebersihan dengan cara mencuci tangan. 

Dari 120 responden 97,5 % memiliki kebiasan mencuci tangan dan 2,5% belum 

memiliki kesadaran tentang kebersihan, namun berdasarkan kuisioner ada yang 

terbiasa mencuci tangan menggunakan sabun dan ada yang menggunakan hand 

sanitizer (Maret 2017). 

Berdasarkan uraian diatas penulis ingin melakukan penelitian 

perbandingan jumlah angka bakteri antara mencuci tangan menggunakan sabun 

dengan hand sanitizer pada mahasiswa jurusan Analis Kesehatan Poltekkes 

Kemenkes Kendari. 

B. Rumusan Masalah 

Apakah ada perbandingan jumlah angka bakteri antara mencuci tangan 

menggunakan sabun dengan hand sanitizer pada mahasiswa Jurusan Analis 

Kesehatan Poltekkes Kemenkes Kendari? 

C. Tujuan Penelitian 

a. Tujuan Umum  

Tujuan umum adalah untuk mengetahui perbandingan jumlah angka 

bakteri antara mencuci tangan menggunakan sabun dengan hand sanitizer 

pada mahasiswa Jurusan Analis Kesehatan Poltekkes Kemenkes Kendari. 

b. Tujuan Khusus 

1. Mengetahui jumlah bakteri pada telapak tangan setelah mencuci tangan 

menggunakan sabun pada mahasiswa Jurusan Analis Kesehatan Poltekkes 

Kemenkes Kendari. 



4 
 

 
 

2. Mengetahui jumlah bakteri pada telapak tangan setelah mencuci tangan 

menggunakan hand sanitizer pada mahasiswa Jurusan Analis Kesehatan 

Poltekkes Kemenkes Kendari. 

3. menganalisis perbandingan jumlah bakteri pada telapak tangan setelah 

mencuci tangan menggunakan sabun dengan hand sanitizer pada 

mahasiswa Jurusan Analis Kesehatan Poltekkes Kemenkes Kendari. 

D. Manfaat Penelitian 

a. Bagi Peneliti  

Memberikan pengalaman di lapangan bagi penulis yang merupakan 

penerapan dari  teori-teori  yang  diperoleh  selama  mengikuti  kuliah  di 

Jurusan Analis Poltekkes Kemenkes Kendari,  serta  sebagai  salah  satu  

upaya  dalam rangka meningkatkan kemampuan dan keterampilan peneliti  

untuk melakukan penelitian dan penulisan ilmiah serta  dapat memberikan 

masukan  hal-hal apa  saja yang telah diteliti sehingga digunakan sebagai 

referensi  untuk penelitian  selanjutnya. 

b. Bagi Responden 

Responden dapat  mengetahui  cara  yang  efektif  dan aman  dalam 

mengusahakan higienitas pribadi salah satunya dengan cuci tangan pakai 

sabun dan hand sanitizer. 

c. Bagi Institusi 

Diharapkan  hasil  penelitian  ini  dapat  menjadi  masukkan  untuk  

memperluas wawasan  mahasiswa  jurusan  Analis Kesehatan serta  

menambah  bahan  untuk kepustakaan dan menambah informasi mangenai 

jumlah angka bakteri pada telapak tangan 

d. Bagi Tempat Pendidikan Responden. 

Meningkatkan  pengetahuan serta informasi pada  mahasiswa  

terhadap  perbedaan jumlah bakteri pada telapak tangan setelah mencuci 

tangan menggunakan sabun dan hand sanitizer. 
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e. Bagi Masyarakat 

Memberikan informasi terhadap masyarakat tentang perbedaan 

jumlah bakteri pada telapak tangan setelah mencuci tangan menggunakan 

sabun dan hand sanitizer. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

A. Mencuci Tangan 

1. Definisi Mencuci Tangan 

Mencuci tangan  adalah  proses  yang secara mekanis melepaskan 

kotoran dan debu  dari  kulit  tangan  dengan  menggunakan  sabun  biasa  

dan  air  yang  mengalir(Depkes  RI, 2007) dan menurut PHBS  (Perilaku 

Hidup Bersih dan Sehat)-UNPAD ( Universitas Padjajaran) Cuci tangan 

pakai sabun (CTPS) merupakan suatu kebiasaan membersihkan tangan dari 

kotoran dan berfungsi untuk membunuh bakteri penyebab penyakit  yang  

merugikan  kesehatan.  Mencuci  tangan  yang  baik  membutuhkan peralatan  

seperti  sabun,  air  mengalir  yang  bersih,  dan  handuk  yang  bersih  (Wati, 

2011).  

Menurut WHO (2005) terdapat 2 teknik mencuci tangan yaitu 

mencuci tangan dengan  sabun  dan  air  mengalir  dan  mencuci  tangan  

dengan  larutan  yang  berbahan dasar  alkohol  (Wati,  2011).  Cuci  tangan  

merupakan  proses  membuang  kotoran  dan debu  secara  mekanis  dari  

kedua  telapak tangan  dengan  memakai  sabun  dan  air  yang bertujuan  

untuk  mencegah  kontaminasi  silang  (orang  ke  orang  atau  benda 

terkontaminasi  ke  orang)  suatu  penyakit  atau  perpindahan  bakteri  

(Ananto,  2006). Perilaku  mencuci  tangan  adalah  salah  satu  tindakan  

sanitasi  dengan  cara membersihkan tangan dan jari-jemari dengan 

menggunakan air atau cairan lainnya yang  bertujuan  agar  tangan  menjadi  

bersih.  Mencuci  tangan   yang  baik  dan  benar adalah  dengan  

menggunakan  sabun  karena  dengan  air  saja  terbukti  tidak  efektif 

(Danuwirahadi, 2010). 

Mencuci tangan dengan sabun adalah salah satu cara paling efektif 

untuk mencegah  penyakit  diare  dan  ISPA,  keduanya  menjadi  penyebab  

utama kematian  anak-anak.  Setiap  tahun,  sebanyak  3,5  juta  anak-anak  di  

seluruh dunia  meninggal  sebelum  mencapai  umur  lima  tahun  karena  
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penyakit  diare dan ISPA. Tangan yang bersentuhan langsung dengan kotoran 

manusia dan binatang, ataupun cairaan tubuh lain (seperti ingus) dan 

makanan/ minuman yang terkontaminasi saat tidak dicuci menggunakan 

sabun dapat memindahkan bakteri, virus, dan parasit pada orang lain yang 

tidak sadar bahwa dirinya sedang ditulari. Mencuci tangan dengan sabun juga 

dapat mencegah  infeksi kulit, mata,  kecacingan,  dan  flu  burung.  Cuci  

Tangan  Pakai  Sabun  (CTPS) sebaiknya dilakukan pada lima waktu penting, 

yaitu: (1)  sebelum makan; (2)sesudah buang air besar; (3)  sebelum 

memegang bayi; (4)  sesudah menceboki anak; dan (5)  sebelum menyiapkan 

makanan. Mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir dapat 

memutuskan mata rantai bakteri yang melekat di jari-jemari.  Masyarakat  

termasuk  anak  sering  mengabaikan  mencuci  tangan memakai  sabun  

dengan  air  mengalir  karena  kurangnya  pemahaman  tentang kesehatan 

(Proverawati dan Rahmawati, 2012). 

Cuci  tangan  menggunakan  air  saja  tidaklah  cukup  untuk  

melindungi seseorang  dari  bakteri  penyebab  penyakit  yang  merugikan  

kesehatan.  Dari berbagai  riset,  risiko  penularan  penyakit  dapat  berkurang  

dengan  adanya peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat, perilaku 

kebersihan, seperti cuci tangan  pakai  sabun.  Perilaku  cuci  tangan  pakai  

sabun  merupakan  intervensi kesehatan  yang  paling  murah  dan  efektif  

dibandingkan  dengan  intervensi kesehatan dengan cara lain. 

Tujuan  mencuci  tangan  menurut  Depkes  RI  tahun  2007  adalah  

salah  satu unsur pencegahan penularan infeksi. Menurut Ananto (2006) 

mencegah kontaminasi silang  (orang keorang atau benda terkontaminasi  

keorang)  suatu  penyakit  atau perpindahan bakteri. 

Menurut  Purwatiningsih (2015), tujuan dilakukannya cuci tangan 

yaitu untuk mengangkat mikroorganisasi  yang  ada  ditangan,  membuat  

kondisi  tangan  steril  sehingga infeksi silang bisa dicegah. 
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2. Indikasi Waktu Mencuci Tangan 

Indikasi waktu untuk mencuci tangan menurut Kemenkes RI (2013) 

adalah: 

a. Setiap  kali  tangan  kita  kotor (setelah  memegang  uang,  binatang, 

berkebun dll) 

b. Setelah BAB (buang air besar) 

c. Sebelum memegang makanan 

d. Setelah bersin, batuk, membuang ingus 

e. Setelah pulang dari bepergian 

f. Setelah bermain 

Menurut  Himpunan  Perawat  Pengendali  Infeksi  Indonesia  (HPPI)  

tahun  2010 waktu  melakukan  cuci  tangan,  adalah  bila  tangan  kotor,  saat  

tiba  dan  sebelum meningggalkan  rumah  sakit,  sebelum  dan  sesudah  

melakukan  tindakan,  kontak dengan  pasien,  lingkungan  pasien,  sebelum  

dan  sesudah  menyiapkan  makanan, serta sesudah kekamar mandi. 

3. Macam-macam cuci tangan 

Cuci tangan dalam bidang medis dibedakan menjadi beberapa tipe, 

yaitu cuci tangan medical (medical hand washing), cuci tangan surgical 

(surgical hand washing) dan cuci tangan operasi (operating theatre hand 

washing). Adapun cara untuk melakukan cuci tangan tersebut dapat 

dibedakan berbagai cara (Alvadri, 2010): 

a. Tehnik mencuci tangan biasa 

Cuci tangan sosial/mencuci tangan biasa:  untuk menghilangkan 

kotoran dan mikroorganisme transien dari tangan dengan sabun atau 

detergen paling tidak selama 10 sampai 15 detik. 

Teknik mencuci tangan biasa adalah membersihkan tangan dengan 

sabun dan air bersih yang mengalir atau yang disiramkan, biasanya 

digunakan sebelum dan sesudah melakukan tindakan yang tidak 
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mempunyai resiko penularan penyakit. Peralatan yang dibutuhkan untuk 

mencuci tangan biasa adalah setiap wastafel dilengkapi dengan peralatan 

cuci tangan sesuai standar rumah sakit (misalnya kran air bertangkai 

panjang untuk mengalirkan air bersih, tempat sampah injak tertutup yang 

dilapisi kantung sampah medis atau kantung plastik berwarna kuning 

untuk sampah yang terkontaminasi atau terinfeksi), alat pengering seperti 

tisu, lap tangan (hand towel), sarung tangan (gloves), sabun cair atau 

cairan pembersih tangan yang berfungsi sebagai antiseptik, lotion tangan, 

serta di bawah wastefel terdapat alas kaki dari bahan handuk. 

Prosedur kerja cara mencuci tangan biasa adalah: 

1. Melepaskan semua benda yang melekat pada daerah tangan, seperti 

cincin atau jam tangan.  

2. Mengatur posisi berdiri terhadap kran air agar memperoleh posisi 

yang nyaman.  

3. Membuka kran air dengan mengatur temperatur airnya. 

4. Menuangkan sabun cair ke telapak tangan.  

5. Melakukan gerakan tangan, dimulai dari meratakan sabun dengan 

kedua telapak tangan, kemudian kedua punggung telapak tangan 

saling menumpuk, bergantian, untuk membersihkan sela-sela jari. 

6. Membersihkan ujung-ujung kuku bergantian pada telapak tangan.  

7. Membersihkan kuku dan daerah sekitarnya dengan ibu jari secara 

bergantian kemudian membersihkan ibu jari dan lengan secara 

bergantian . 

8. Membersihkan (membilas) tangan dengan air yang mengalir sampai 

bersih sehingga tidak ada cairan sabun dengan ujung tangan 

menghadap ke bawah.  

9. Menutup kran air menggunakan siku, bukan dengan jari, karena jari 

yang telah selesai kita cuci pada prinsipnya bersih.  
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10. Pada saat meninggalkan tempat cuci tangan, tempat tersebut dalam 

keadaan rapi dan bersih. Hal yang perlu diingat setelah melakukan 

cuci tangan yaitu mengeringkan tangan dengan hand towel. 

 

b. Tehnik mencuci tangan aseptik 

Cuci tangan prosedural/cuci tangan aseptik: untuk menghilangkan  

atau mematikan mikroorganisme transien, disebut juga antisepsi tangan, 

dilakukan dengan sabun antiseptik atau alkohol paling tidak selama 10 

sampai 15 detik. 

Mencuci tangan aseptik yaitu cuci tangan yang dilakukan sebelum 

tindakan aseptik pada pasien dengan menggunakan antiseptik.  Mencuci 

tangan dengan larutan disinfektan, khususnya bagi petugas yang 

berhubungan dengan pasien yang mempunyai penyakit menular atau 

sebelum melakukan tindakan bedah aseptik dengan antiseptik dan sikat 

steril. Prosedur mencuci tangan aseptik sama dengan persiapan dan 

prosedur pada cuci tangan higienis atau cuci tangan biasa, hanya saja 

bahan deterjen atau sabun diganti dengan antiseptik dan setelah mencuci 

tangan tidak boleh menyentuh bahan yang tidak steril 

c. Tehnik mencuci tangan steril 

Cuci tangan bedah/cuci tangan steril: proses menghilangkan atau 

mematikan mikroorganisme transien dan mengurangi mikroorganisme 

residen, dilakukan dengan larutan antiseptik dan diawali dengan menyikat 

paling tidak 120 detik. 

Teknik mencuci tangan steril adalah mencuci tangan secara steril, 

khususnya bila akan membantu tindakan pembedahan atau operasi. 

Peralatan yang dibutuhkan untuk mencuci tangan steril adalah 

menyediakan bak cuci tangan dengan pedal kaki atau pengontrol lutut, 

sabun antimikrobial (non-iritasi, spektrum luas, kerja cepat), sikat scrub 

bedah dengan pembersih kuku dari plastik, masker kertas dan topi atau 
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penutup kepala, handuk steril, pakaian di ruang scrub dan pelindung 

mata, penutup sepatu.  

Prosedur kerja cara mencuci tangan steril adalah sebagai berikut:  

1. Terlebih dahulu memeriksa adanya luka terpotong atau abrasi pada tangan 

dan jari, kemudian melepaskan semua perhiasan misalnya cincin atau jam 

tangan. 

2. Menggunakan pakaian bedah sebagai proteksi perawat yaitu: penutup 

sepatu, penutup kepala atau topi, masker wajah,pastikan masker menutup 

hidung dan mulut anda dengan kencang.Selain itu juga memakai 

pelindung mata. 

3. Menyalakan air  dengan menggunakan lutut atau control dengan kaki dan 

sesuaikan air untuk suhu yang nyaman. 

4. Membasahi tangan dan lengan bawah secara bebas, mempertahankan 

tangan atas berada setinggi siku selama seluruh prosedur.  

5. Menuangkan sejumlah sabun (2 sampai 5 ml) ketangan dan menggosok 

tangan serta lengan sampai dengan 5 cm di atas siku.  

6. Membersihkan kuku di bawah air mengalir dengan tongkat oranye atau 

pengikir. Membuang pengikir setelah selesai digunakan. 

7. Membasahi sikat dan menggunakan sabun antimikrobial. 

8. Menyikat ujung jari, tangan, dan lengan. Menyikat kuku tangan sebanyak 

15 kali  gerakan.  Dengan gerakan sirkular, menyikat telapak tangan dan 

permukaan anterior jari 10 kali gerakan. Menyikat sisi ibu jari 10 kali 

gerakan dan  bagian posterior ibu jari 10 gerakan.  Menyikat samping dan 

belakang tiap jari 10 kali gerakan tiap area, kemudian sikat punggung 

tangan  sebanyak 10  kali gerakan. Seluruh penyikatan harus selesai 

sedikitnya 2 sampai 3 menit (AORN, 1999 sebagaimana dikutip oleh 

Perry& Potter, 2000).  

9. kemudian bilas sikat secara seksama. Dengan tepat mengingat, bagi 

lengan dalam tiga bagian. Kemudian mulai menyikat setiap permukaan 
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lengan bawah lebih bawah dengan gerakan sirkular selama 10 kali 

gerakan;menyikat bagian tengah dan atas lengan bawah dengan cara yang 

samasetelah selesai menyikat buang sikat yang telah dipakai. Dengan 

tangan fleksi, mencuci keseluruhan dari ujung jari sampai siku satu kali 

gerakan, biarkan air mengalir pada siku. 

10. Mengulangi langkah 8 sampai 10 untuk lengan yang lain. 

11. Mempertahankan lengan tetap fleksi, buang sikat kedua dan  mematikan 

air dengan pedal kaki. Kemudian mengeringkan dengan handuk steril 

untuk  satu tangan secara seksama, menggerakan dari jari ke siku 

danmengeringkan dengan gerakan melingkar. 

12. Mengulangi metode pengeringan untuk tangan yang lain dengan 

menggunakan area handuk yang lain atau handuk steril baru. 

13. Mempertahankan tangan lebih tinggi dari siku dan jauh dari tubuh anda.  

4. Teknik mencuci tangan  

Teknik mencuci tangan biasa adalah membersihkan tangan dengan 

sabun dan air bersih  yang  mengalir  atau  yang  disiramkan,  biasanya  

digunakan  sebelum  dan sesudah  melakukan  tindakan  yang  tidak  

mempunyai  risiko  penularan  penyakit. Peralatan  yang  dibutuhkan  untuk  

mencuci  tangan  biasa  adalah  setiap  wastafel dilengkapi  dengan  peralatan  

cuci  tangan  sesuai  standar  rumah  sakit  (misalnya kran  air  bertangkai  

panjang  untuk  mengalirkan  air  bersih,  tempat  sampah  injak tertutup yang 

dilapisi kantung sampah medis  atau kantung pembersih tangan yang 

berfungsi  sebagai  antiseptik,  lotion  tangan,  serta  di  bawah  plastik  

berwarna kuning untuk sampah yang terkontaminasi atau terinfeksi), alat 

pengering seperti tisu,  lap  tangan  (hand  towel),  sarung  tangan  (gloves),  

sabun  cair  atau  cairan wastefel terdapat alas kaki dari bahan handuk. 

Prosedur kerja cara mencuci tangan biasa (Alvadri, 2010) adalah sebagai 

berikut : 
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a. Melepaskan  semua  benda  yang  melekat  pada  daerah  tangan,  seperti  

cincin atau jam tangan. 

b. Mengatur  posisi  berdiri  terhadap  kran  air  agar  memperoleh  posisi  

yang nyaman. 

c. Membuka kran air dengan mengatur temperatur airnya. 

d. Menuangkan sabun cair ke telapak tangan. 

e. Melakukan  gerakan  tangan,  dimulai  dari  meratakan  sabun  dengan  

kedua telapak tangan, kemudian kedua punggung telapak tangan saling 

menumpuk, bergantian, untuk membersihkan sela-sela jari. 

f. Membersihkan ujung-ujung kuku bergantian pada telapak tangan. 

g. Membersihkan kuku dan daerah sekitarnya dengan ibu jari secara 

bergantian,kemudian membersihkan ibu jari dan lengan secara bergantian. 

h. Membersihkan  (membilas)  tangan  dengan  air  yang  mengalir  sampai  

bersih,sehingga tidak ada cairan sabun dengan ujung tangan menghadap 

ke bawah. 

i. Menutup kran air menggunakan siku, bukan dengan jari karena jari yang 

telah selesai kita cuci pada prinsipnya bersih. 

Hal yang perlu diingat setelah melakukan cuci tangan yaitu 

mengeringkan tangan dengan hand towel. 

5. Manfaat cuci tangan 

Cuci  tangan  dapat  berguna  untuk  pencegahan  penyakit  yaitu  

dengan  cara membunuh  bakteri  penyakit  yang  ada  ditangan.  Dengan  

mencuci  tangan,  maka tangan menjadi bersih dan bebas dari bakteri. 

Apabila tangan dalam keadaan bersih akan  mencegah  penularan  penyakit  

seperti  diare,  cacingan,  penyakit  kulit,  Infeksi saluran pernafasan akut 

(ISPA) dan flu burung (Proverawati dan Rahmawati, 2012) 
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B. Sabun  

1. Definisi Sabun  

Sabun adalah produk yang dihasilkan dari reaksi antara asam lemak 

dengan basa  kuat  yang  berfungsi  untuk  mencuci  dan  membersihkan  

lemak  (kotoran). Sabun  mandi  didefinisikan  sebagai  sabun  natrium  yang  

pada  umumnya ditambahkan  zat  pewangi  atau  antiseptik  dan  digunakan  

untuk  membersihkan tubuh dan tidak membahayakan kesehatan (Hernani 

2010). 

Sabun adalah  garam natrium atau kalium dari asam lemak yang 

berasal dari  minyak  nabati  atau  lemak hewani.  Ada  2  jenis  sabun  yang 

dikenal, yaitu sabun padat dan sabun cair.  Sabun  cair  memiliki  banyak 

keuntungan  dari  pada  sabun  padat, keuntungannya  yaitu  sabun  cair 

mudah  digunakan,  lebih  higienis, mudah  dibawa  dan  disimpan  serta tidak 

mudah rusak atau kotor. Sabun cair  efektif  untuk  mengangkat kotoran  yang  

menempel  pada permukaan  kulit  baik  yang  larut  air maupun larut lemak. 

2. Zat aditif dalam sabun 

1) Asam lemak bebas 

Sabun  tradisional  biasanya  memiliki  pH  sekitar  10.  Proses  

manufaktur dengan  asam  lemak  yang  berlebih  di  luar  apa  yang  

dibutuhkan  oleh  reaksi menghasilkan produk akhir dengan asam lemak 

bebas, juga dikenal dengan sabun superfatted. Sebaliknya, proses  dengan  

kaustik  lebih  dari  apa  yang  dibutuhkan oleh  reaksi  menghasilkan  sabun  

dasar  dengan  sedikit  kelebihan  kaustik  bebas. Kelebihan  kaustik  bisa  

dinetralkan  dengan  penambahan  berlebih  asam  lemak bebas seperti 

kelapa, inti sawit, atau asam stearat atau dengan penambahan asam lemah 

seperti sitrat atau asam fosfat. Kelebihan asam lemak bebas meningkatkan 

profil busa dari sabun,  menghilangkan alkali bebas (menurunkan pH) dan 

dapat memberikan beberapa perbaikan yaitu pada kelembutan kulit. 
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2) Parfum 

Parfum adalah zat aditif yang penting bagi penerimaan konsumen 

produk sabun. Meskipun tujuan utama pemilihan wewangian adalah untuk 

menargetkan kelompok  pengguna  tertentu,  parfum  digunakan  untuk  

menutupi  bau  dasar karakteristik  yang  terkait  dengan  asam  lemak.  

Wewangian  ini  mengandung beberapa komponen termasuk asam 

karboksilat, ester, aldehid, keton, dan glikol dimana  pemilihan  komponen  

dapat  mempengaruhi  stabilitas  dan  kemampuan proses produk akhir. 

3) Pewarna dan pigmen 

Tampilan  visual  dari  sebuah  sabun  diketahui  mempengaruhi  

penerimaan konsumen produk, karena perbedaan warna dari beberapa 

komposisi dasar dapat mempengaruhi  produk  akhir.  Maka  sebagian  besar  

dicapai  dengan  penambahan pewarna  dan  agen  opasitas.  Beberapa  aditif  

yang  umum  digunakan  meliputi, pewarna  makanan  atau  kosmetik  dan  

pigmen,  pewarna  jenis  lakes,  dan  bahan opasitas seperti titanium 

dioksida dan seng oksida. 

4) Pengawet 

Sabun  dasar  dengan  proporsi  tinggi  asam  lemak  tak  jenuh,  

adanya  zat aditif sabun tertentu, seperti wangi, cenderung rentan terhadap 

perubahan atmosfir oksidatif yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, 

pengawet (chelating agent  dan antioksidan) yang diperlukan untuk 

mencegah oksidasi yang terjadi. 

5) Pelembab 

Seperti disebutkan sebelumnya, permintaan konsumen untuk 

produk yang tidak  hanya  membersihkan  kulit  tetapi  juga  memberikan  

kelembutan  kulit  dan manfaat mosturizer.  Oleh karena itu, umum bagi 

produsen untuk menambahkan bahan-bahan  yang  diketahui  memberikan  

manfaat  tersebut.  Dua  zat  aditif  yang paling  umum  digunakan  yaitu  

asam  lemak  bebas  dan  gliserin.  Aditif  lain  yang umum  digunakan  
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pada  sabun  adalah  vitamin  E,  lidah  buaya,  minyak,  lanolin, gliseril  

stearat,  isopropil  ester,  petrolatum,  silikon,  lilin  lebah,  ceresin,  cocoa 

butter, minyak mineral. 

6) Antimikroba 

Sabun sangat efektif dalam menghilangkan flora mikroba  yang 

diketahui menyebabkan infeksi kulit, jerawat, dan bau tak sedap. 

Penambahan bahan aktif antimikroba  ke  dalam  sabun  memperluas  

manfaat  di  atas  untuk  waktu  periode yang  lebih  lama,  terutama  antara  

mandi  dan  pencucian.  Pilihan  zat  aktif  untuk digunakan dalam produk 

yang berbeda didasarkan pada klaim produk, efikasi, dan biaya produk 

akhir. 

7) Surfaktan sintetis 

Perumusan  formula  sabun  telah  menjadi  lebih  kompleks  karena 

permintaan  konsumen  yang  semakin  meningkat  dari  produk  yang  tidak  

hanya memberikan  sifat  membersihkan  tetapi  juga  manfaat  

conditioning/mosturization kulit.  Surfaktan  sintetis  sering  digunakan  

untuk  meningkatkan  kinerja  sabun sehingga memberikan rasa  yang baik 

pada kulit, iritasi kurang, dan peningkatan kualitas  dan  kuantitas  busa.  

Surfaktan  sintetis  digunakan  pada  tingkat  berkisar antara  5%  sampai  

80%.  Pemilihan  surfaktan  sintetis  yang  baik  sangat  penting untuk 

kinerja produk akhir. 

8) Zat tambahan lain 

Beberapa tambahan lainnya tidak disebutkan dalam bagian di atas 

saat ini sering digunakan dalam sabun. Beberapa contoh termasuk alat bantu 

pengolahan, pengikat (gum dan resin), pengisi,  exfoliant, anti jerawat, dan 

anti iritan (Qisti & Rachmiati, 2009). 

3. Fungsi Sabun 

Fungsi sabun adalah sebagai bahan pembersih. Sabun menurunkan 

tegangan permukaan air, sehingga memungkinkan air itu membasahi bahan 
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yang dicuci dengan lebih efektif, sabun bertindak sebagai suatu zat 

pengemulsi untuk mendispersikan minyak dan gemuk; dan sabun teradsorpsi 

pada butiran kotoran. Kotoran yang menempel pada kulit umumnya adalah 

minyak, lemak dan keringat. Zat-zat ini tidak dapat larut dalam air karena 

sifatnya yang non polar. Sabun digunakan untuk melarutkan kotoran-kotoran 

pada kulit tersebut. Sabun memilikigugus non polar yaitu gugus –R yang 

akan mengikat kotoran, dan gugus –COONa yang akan mengikat air karena 

sama-sama gugus polar. Kotoran tidak dapat lepas karena terikat pada sabun 

dan sabun terikat pada air (Qisti & Rachmiati, 2009). 

4. Efek samping Sabun pada Kulit 

Sabun digunakan untuk membersihkan kotoran pada kulit baik berupa 

kotoran yang larut dalam air maupun yang larut dalam lemak. Namun dengan 

penggunaan sabun kita akan mendapatkan efek lain pada kulit, 

pembengkakan dan pengeringan kulit, denaturasi protein dan ionisasi, 

antimikrobial, antiperspiral, dan lain sebagainya (Oktavia N R, 2014). 

 Daya Alkalinisasi Kulit  

Daya alkalinisasi sabun dianggap sebagai faktor  terpenting dari 

efek samping sabun. Reaksi basa yang terjadi pada sabun konvensional 

yang melepaskan ion OH sehingga pH larutan sabun ini berada antara 9-

12 dianggap sebagai penyebab iritasi pada kulit. Bila kulit terkena cairan 

sabun, pH kulit akan naik beberapa menit setelah pemakaian meskipun 

kulit telah dibilas dengan air. Pengasaman kembali terjadi setelah 5-10 

menit, dan setelah 30 menit pH kulit menjadi normal kembali. 

Alkalinisasi dapat menimbulkan kerusakan kulit bila kontak berlangsung 

lama, misalnya pada tukang cuci, dokter, pembilasan tidak sempurna, atau 

pH sabun yang sangat tinggi. Efek alkalinisasi pada sabun sintetik sudah 

jauh berkurang karena sabun sintetik memakai berbagai bahan yang tidak 

alkalis. Berbagai penelitian mengenai daya iritasi sabun pada kulit akibat 

pH sabun yang tinggi telah banyak dilakukan. Pada tahun-tahun terakhir 
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beberapa peneliti membuktikan bahwa sifat iritasi sabun berada di kulit 

setelah dibilas dan bagaimana absorpsi kulit terhadap sabun  

 Daya Pembengkakan dan Pengeringan Kulit 

Kontak air (pH) pada kulit yang lama akan menyebabkan lapisan 

tanduk kulit membengkak akibat kenaikan permeabilitas kulit terhadap 

air. Cairan yang mengandung sabun dengan pH alkalis akan mempercepat 

hilangnya mantel asam pada lemak kulit permukaan sehingga 

pembengkakan kulit akan terjadi lebih cepat. Marchionini dan Schade 

(1928), yang meneliti hal tersebut menyatakan bahwa kelenjar minyak 

kulit berperan dalam membentuk keasaman kulit dengan pembentukan 

lapisan lemak permukaan kulit yang agak asam. Seperti air dan sabun, 

deterjen sintetik juga dapat mengganggu lapisan lemak permukaan kulit 

yang agak asam. Seperti air dan sabun, deterjen sintetik juga dapat 

mengganggu lapisan lemak permukaan kulit dalam kapasitas yang lebih 

kecil. Besarnya kerusakan lapisan lemak kulit yang terjadi bergantung 

pada: temperatur, konsentrasi, waktu kontak, dan tipe kulit pemakai. 

Kerusakan lapisan lemak kulit dapat meningkatkan permeabilitas kulit 

sehingga mempermudah benda asing menembus ke dalamnya. 

Bergantung pada lama kontak dan intensitas pembilasan, maka cairan 

sabun dapat diabsorpsi oleh lapisan luar kulit sehingga dapat tetap berada 

di dalam kulit sesudah dibilas. Kerusakan lapisan lemak kulit dapat 

menambah kekeringan kulit akibat kegagalan sel kulit mengikat air. 

Pembengkakan kulit inisial akan menurunkan pula kapasitas sel untuk 

menahan air sehingga kemudian terjadi pengeringan yang akan diikuti 

oleh kekenduran dan pelepasan ikatan antarsel tanduk  kulit. Kulit tampak 

kasar  dan tidak elastis. Terjadi pula peningkatan permeabilitas stratum 

korneum terhadap larutan kimia yang iritan. Inilah yang sering dirasakan 

pada kulit oleh mereka yang sering dan lama berhubungan dengan 
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deterjen (rasa deterjen). Penambahan sabun/deterjen dengan bahan-bahan 

pelumas (superfatty) dapat mengurangi efek ini.  

 Daya Denaturasi Protein dan Ionisasi  

Reaksi kimia sabun dapat mengendapkan ion kalsium (K) dan 

magnesium (Mg) di lapisan atas kulit. Pada kulit yang kehilangan lapisan 

tanduk, pengendapan K+ dan Mg+ akan mengakibatkan reaksi alergi. 

Pengendapan K+ dan Mg+ di atas lapisan epidermis akan menutup folikel 

rambut dan kelenjar palit sehingga menimbulkan infeksi oleh bakteri yang 

larut dalam minyak. Berbeda dengan sabun, deterjen sintetik tidak 

menimbulkan pengendapan itu, namun iritasi kulit dapat terjadi karena 

adanya gugus SH akibat denaturasi keratin. Pada keratin normal tidak ada 

gugus merkapto (SH) bebas, dan adanya deterjen dapat melepas gugus ini 

dari sistein dan sistin (Wasitaatmadja, 1997, 2009).  

 Daya Antimikrobial 

Sabun yang mengandung surfaktan, terutama kation, mempunyai 

daya antimikroba, apalagi bila ditambah bahan antimikroba.  Daya 

antimikroba ini terjadi pula akibat kekeringan kulit, pembersihan kulit, 

oksidasi di dalam sel keratin, daya pemisah surfaktan, dan kerja 

mekanisme air. 

 Daya Antiperspirasi 

Kekeringan kulit juga dibantu oleh penekanan perspirasi. Pada 

percobaan dengan larutan natrium lauril sulfat, didapat penurunan 

produksi kelenjar keringat antara 25-75%. 

 Lain-lain 

Efek samping lain berupa dermatitis kontak iritan, dermatitis 

kontak alergik, atau kombinasi keduanya. Sabun merupakan iritan lemah. 

Penggunaan yang lama dan berulang akan menyebabkan iritasi, biasanya 

mulai di bawah cincin yang tidak dicuci bersih, dan terjadi di dalam 
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rumah tangga, bartender, hairdresser, sehingga disebut sebagai soap atau 

housewife contact dermatitis.  

5. Enam Langkah Cuci Tangan Dengan Sabun 

 Ratakan sabun dengan kedua telapak tangan. 

 Gosokan  punggung  dan  sela-sela  jari  tangan  dengan  tangan  kanan  

dan sebaliknya. 

 Gosokan kedua telapak tangan dan sela-sela jari. 

 Jari-jari sisi dalam dari kedua tangan saling mengunci. 

 Kemudian  gosok  ibu  jari  kiri  berputar  dalam  genggaman  tangan  

kanan  dan  

lakukan sebaliknya. 

 Gosok dengan memutar ujung jari ditelapak tangan kiri dan sebaliknya. 

Handwashing Technique With Soap and Water 

 

Gambar 2.1 Handwashing Technique With Soap and Water (WHO 

2009) 
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C. Hand Sanitizer 

1. Definisi Hand Sanitizer 

Merupakan  cairan  pembersih  tangan berbahan  dasar  alkohol  yang 

digunakan  untuk  membunuh  mikroorganisme  dengan  cara  pemakaian 

tanpa  di bilas  dengan  air. Cairan dengan  berbagai  kandungan  yang  sangat  

cepat membunuh  mikroorganisme  yang  ada  di  kulit tangan.  (Benjamin,  

2010), Hand sanitizer banyak digunakan karena alasan kepraktisan. Hand 

sanitizer mudah dibawa  dan bisa cepat digunakan  tanpa  perlu  

menggunakan  air. Hand  sanitizer sering digunakan ketika dalam keadaan 

darurat dimana kita tidak bisa menemukan air. Kelebihan ini diutarakan 

menurut  US FDA (Foodand  Drug  Administration) dapat membunuh  

bakteri dalam waktu kurang lebih 30 detik . ( Benjamin, 2010) . 

2. Kandungan Hand Sanitizer 

Memiliki berbagai  macam  zat  yang terkandung.  Secara  umum 

hand sanitizer  mengandung: alkohol  60-95%, benzalkonium chloride, 

benzethonium chloride, chlorhexidine, gluconatee, chloroxylenolf, 

clofucarbang,hexachloropheneh, hexylresocarcinol, iodine. (Benjamin, 

2010). Menurut  CDC  (Center  for  Disease  Control)  hand  sanitizer terbagi 

menjadi  dua  yaitu  mengandung  alkohol  dan  tidak mengandung  alkohol. 

Hand sanitizer dengan kandungan alkohol antara 60- 95 % memiliki efek anti 

mikroba yang baik dibandingkan dengan tanpa kandungan alkohol 

(Purwaningsih S, 2015) 

3. Manfaat Hand Sanitizer 

Kandungan aktif  yang  sering  ditemukan pada hand  santizer 

dipasaran adalah  62%  etil  alcohol. (Liu,  2010) Kandungan  tersebut 

bermanfaat dalam membunuh bakteri. Dalam penelitian yang dilakukan oleh 

Liu et al, menyatakan bahwa efektivitas dari suatu hand sanitizer ditentukan 

oleh berbagai faktor seperti, jenis  antiseptic  yang  kita  gunakan  dan  

banyaknya,  metode  penelitian  dan  target organisme. 
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Hand  sanitizer memiliki  efektivitas  pada  virus  yang  kurang baik 

dibandingkan  dengan  cuci  tangan  menggunakan  sabun. Kandungan  

sodium hipoklorite dalam sabun dapat menghancurkan integritas dari capsid 

protein dan RNA  dari  virus, sedangkan hand sanitizer dengan  alkohol  

hanya  berefek  pada kapsid protein virus (Fukusaki, 2006). 

4. Mekanisme Kerja Hand Sanitizer 

Bahan  kimia  yang  mematikan  bakteri  disebut  bakterisidal,  

sedangkan bahan  kimia  yang  menghambat  pertumbuhan disebut  

bakteriostatik.  Bahan antimicrobial dapat bersifat bakteriostatik pada 

konsentrasi rendah, namun bersifat bakterisidal  pada  konsentrasi  tinggi.  

Dalam  menghambat  aktivitas  mikroba, alkohol  50-70%  berperan  sebagai 

pendenaturasi  dan  pengkoagulasi  protein, denaturasi  dan  koagulasi  

protein  akan  merusak enzim  sehingga  mikroba  tidak dapat memenuhi 

kebutuhan hidupnya dan akhirnya aktivitasnya terhenti. (Purwaningsih S, 

2015). 

5. Cara pemakaian hand sanitizer 

WHO  membuat  panduan  cara  memakai  hand  sanitizer  yang 

memenuhi  standar  kesehatan  dengan  memaksimalkan  area  tangan yang 

dibersihkan. Langkah-langkahnya dapat dilihat dalam gambar 2 berikut: 

 Ratakan hand sanitizer dengan kedua telapak tangan. 

 Gosokan  punggung  dan  sela-sela  jari  tangan  dengan  tangan  kanan  

dan sebaliknya. 

 Gosokan kedua telapak tangan dan sela-sela jari. 

 Jari-jari sisi dalam dari kedua tangan saling mengunci. 

 Kemudian  gosok  ibu  jari  kiri  berputar  dalam  genggaman  tangan  

kanan  dan  

lakukan sebaliknya. 

 Gosok dengan memutar ujung jari ditelapak tangan kiri dan sebaliknya. 
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Hand Hygiene Tochnique With Alcohol – Based Formulation 

 

Gambar 2.2 Cara Mencuci Tangan dengan Hand Sanitizer  

(Sumber: World Health Organization, 2009) 

D. Bakteri 

1. Pengertian Bakteri 

Bakteri  adalah  nama  sekelempok  mikroorganisme  yang  termasuk 

prokariotik yang bersel satu. Istilah bakteri dari bahasa Yunani dari kata 

bekterion yang  berarti  tongkat  atau  batang  dan  umumnya  tidak  

berklofrofil.  Berkembang biak dengan membelah diri dan bahan  –bahan 

genetiknya tidak terbungkus dalam membran inti (Saputra R T, 2014). 

Bakteri mempunyai struktur sel yang penting, antara lain :  

 Kapsul merupakan  struktur  polisakarida  longgar  yang  melindungi sel 

dari fagositosis dan desikasi (kekurangan).  

 Lipopolisakarida melindungi  bakteri  Gram-negatif   dari  lisis  yang 

diperantarai  oleh  komplemen.  Merupakan  stimulator  pelepasan  sitokin 

yang poten.  

 Fimbria  atau  Pili yaitu bulu-bulu  tipis  khusus  yang  membantu adhesi 

ke sel pejamu dan kolonisasi. Eschercia coli yang uropatogenik memiliki 

fimbria terspesialisasi (fimbria P) yang terikat ke reseptor  manosa pada 

sel epitel ureter.  Antigen  fimbria  sering  bersifat  imunogenik  tetapi  
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bervariasi antar statin  sehingga  dapat  terjadi  infeksi  ulang  (misalnya  

pada  Neisseria gonorrhoeae). 

 Flagela yaitu organ  pergerakan  (lokomasi)  bakteri,  membuat  

organisme mampu untuk menemukan sumber nutrisi dan menembus 

mukus pejamu. Flagela dapat tunggal atau multipel, dapat berada di salah 

satu ujung sel (polar) atau di banyak tempat (peritrik). Pada beberapa 

spesies (misalnya Treponema), flagela terfiksasi secara kuat di dalam 

dinding sel bakteri.  

 Lendir yaitu materi polisakarida yang disekresikan oleh beberapa bakteri 

yang tumbuh  dalam  lapisan  biofilm,  melindungi  organisme  tersebut  

dari serangan imunitas dan eradikasi oleh antibiotik.  

2. Faktor Pertumbuhan Bakteri 

Seperti  halnya  makhluk  hidup  lain,  bakteri  juga  memerlukan  

beberapa faktor  untuk  mempertahankan  kelangsungan  hidupnya.  

Kebutuhan  akan kehidupannya  ini  memerlukan  beberapa  faktor  yang  

bermacam-macam. Kebutuhan kehidupan bakteri dibagi menjadi dua, yaitu 

kebutuhan nutrisi atau kimia  dan  kebutuhan  lingkungan.Contoh  dari  

kebutuhan  nutrisi  misalnya sumber  energi,  karbon,  nitrogen,  sulfur,  

fosfor,  besi,  faktor  pertumbuhan organik  dan  vitamin.Sementara  untuk  

faktor  lingkungan  adalah  oksigen, karbondioksida,  suhu,  konsentrasi  ion  

hidrogen,  kelembaban  dan  kekeringan, cahaya, efek osmotik. 

a. Kebutuhan Nutrisi  

 Energi          

Beberapa  bakteri  memiliki  perbedaan  dalam  hal  sumber  

energi  nya, misalnya  Escherichia  coli  yang  menggunakan  bahan  

kimia  untuk  sumber energinya. Disebut  juga  dengan  kemotrop. 

Ada  juga  yang  menggunakan cahaya  sebagai  sumber  energinya,  

contohnya  Rhodospirillum. 
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 Karbon         

Karbon  sangat  diperlukan  bukan  hanya  oleh  bakteri  tapi  

juga  seluruh makhluk  hidup  yang  ada  di  muka  bumi  ini. 

Misalnya  karbon  diperlukan untuk  pembentukan  atau  sintesis  

peptidoglikan  (Scheffers  and  Mariana, 2005)  atau  beberapa  

protein  dan  karbohidrat  serta  lemak  pada  manusia. Penggunaan 

karbon oleh bakteri ini ada yang diambil langsung dari CO2 –disebut 

dengan autotrop ada juga yang digunakan dari bahan organik lain 

seperti dari karbohidrat, lemak dan protein  yang disebut heterotrop. 

Kira-kira sekitar 50% dari berat kering bakteri adalah karbon. 

 Nitrogen, sulfur dan fosfor       

Nitrogen  dibutukan  untuk  pembuatan  nitrogen  dan  juga  DNA  

dan  RNA dimana  nitrogen  ini  bisa  didapat  dari  bahan  anorganik  

seperti  nitrat  dan nitrit  juga  dari  bahan  organik  seperti  asam  

amino.  Sementara  sulfur diperlukan bakteri untuk sisntesis asam 

amino seperti metionin dan sistein serta vitamin seperti B1 dan biotin. 

Yang terakhir adalah fosfor, digunakan untuk membuat asam nukleat 

dan fosfolipid. Sementara pada manusia dan hewan serta tumbuhan 

lainnya fosfor digunakan dalam pembuatan molekul ATP  (adenine  

triphosphate)  yang  akan  digunakan  selanjutnya  untuk 

menghasilkan energi. 

 Faktor pertumbuhan organik dan vitamin      

Ada beberapa bahan organik yang dibutuhkan bakteri dalam 

kelangsungan hidupnya  namun  tidak  dapat  dibuatnya  sendiri  yang  

disebut  juga  dengan faktor  pertumbuhan  organik. Tapi  bahan 

organik  ini  bisa  didapat  di  media pertumbuhan. Misalnya  adalah  

asam  amino,  purin,  pirimidin  dan  vitamin.  
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 Zat Besi          

Zat  besi  merupakan  suatu  nutrisi  penting  untuk  

pertumbuhan  dan metabolisme  pada  hampir  semua  

mikroorganisme  dan  merupakan  suatu kofaktor  penting  pada  

banyak  proses  metabolik  dan enzimatik  (Brooks  et al, 2014) 

b. Kebutuhan Lingkungan  

 Oksigen         

Kebutuhan utama bakteri akan oksigen menjadikan bakteri 

dibagi menjadi dua  yaitu  bakteri  anaerob  dan  aerob.  Bakteri  

anaerob  dibagi  lagi  menjadi anaerob  obligat,  anaerob  fakultatif  

dan  beberapa  bakteri  mikroaerofilik. Bakteri anaerob obligat artinya 

adalah bakteri tersebut harus dalam kondisi bebas  dari  oksigen  

untuk  dapat  hidup,  dan  akan  mati  ketika  ada  oksigen (mis:  

Clostridium).  Bakteri  anaerob  fakultatif  adalah  bakteri  yang  dapat 

hidup dengan kondisi lingkungan terdapat roksigen maupun tidak. 

Untuk istilah  mikroaerofilik  artinya  bahwa  bakteri  jenis  ini  bisa  

tumbuh  di lingkungan dengan konstentrasi oksigen yang rendah 

namun akan mati jika konsentrasi oksigennya tinggi (Alfvin Fox, 

2011). Sementara bakteri aerob hanya  tergolong  kedalam  aerob  

obligat,  yaitu  bakteri  yang  harus membutuhkan oksigen untuk 

kelangsungan hidupnya (mis: M. tuberculosis). 

 Karbondioksida         

Hampir  semua  bakteri  membutuhkan karbondioksida  dalam 

pertumbuhannya. Ada  beberapa  bakteri  yang  justru  harus  

membutuhkan konsentrasi  karbondioksida  untuk  hidup  seperti  

bakteri  anaeorb  obligat.  

 Suhu 

Suhu merupakan faktor yang penting dalam pertumbuhan 

bakteri.Terdapat beberapa  kategori  yang  dikelompokkan  
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berdasarkan  kemampuan  hidup  di suhu  tertentu,  yaitu  mesofil,  

psikrofil,  termofil. Mesofil  adalah  kelompok bakteri  yang  dapat  

hidup  pada  suhu  antara  25oC  sampai  40oC. Sedangkan psikrofil  

dibawah  suhu  25oC. Sementara  termofil  yaitu  bakteri  yang  dapat 

hidup  diantara  suhu  50oC  sampai  80oC. Namun  kebanyakan  

bakteri  dapat hidup dalam suhu optimal 37oC. 

3. Reproduksi Pada Bakteri 

Reproduksi  Bakteri  ialah  perkembang-biakan  bakteri.  Bakteri  

mengadakan pembiakan  dengan  dua  cara,  yaitu  secara  aseksual  dan  

seksual.  Pembiakan  secara aseksual dilakukan dengan pembelahan, 

sedangkan pembiakan seksual dilakukan dengan cara  transformasi,  

transduksi,  dan  konjugasi.  Namun,  proses  pembiakan  cara  seksual 

berbeda  dengan  eukariota  lainnya.  Sebab,  dalam  proses  pembiakan 

tersebut  tidak  ada penyatuan  inti  sel  sebagaimana  biasanya  pada  

eukarion,  yang  terjadi  hanya  berupa pertukaran materi genetika 

(rekombinasi genetik ). 

E. Media pertumbuhan bakteri  

Media pertumbuhan bakteri merupakan kumpulan bahan – bahan organik 

dan anorganik yang digunakan untuk menumbuhkan dan membiakkan bakteri 

dengan syarat –syarat tertentu. Bahan- bahan yang terkandung di dalamnya 

antara lain protein, karbohidrat, lemak, dan vitamin. Adapun salah satu media 

yang dapat digunakan untuk membiakkan bakteri yaitu Nutrient agar.  

 Nutrient Agar (NA) 

Nutrient Agar (NA) merupakan suatu media yang berbentuk padat, yang 

merupakan perpaduan antara bahan alamiah dan senyawa-senyawa kimia. 

Nutrient Agar (NA) merupakan suatu media yang mengandung sumber nitrogen 

dalam jumlah cukup yang dapat digunakan untuk budidaya bakteri dan untuk 

penghitungan mikroorganisme dalam air, limbah, kotoran dan bahan lainnya. 

Komposisi Nutrient Agar (NA) terdiri dari ekstrak daging sapi 3 gram, peptone 5 
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gram dan agar 15 gram. Formula ini tergolong relatif simpel untuk menyediakan 

nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh sejumlah besar mikroorganisme. 

Pada Nutrient Agar (NA), ekstrak daging sapi dan peptone digunakan 

sebagai bahan dasar karena merupakan sumber protein, nitrogen, vitamin, serta 

karbohidrat yang sangat dibutuhkan oleh mikroorganisme untuk tumbuh dan 

berkembang. Ekstrak daging sapi mengandung senyawa-senyawa yang larut di 

dalam air termasuk karbohidrat, vitamin, nitrogen organik dan juga garam. 

Peptone merupakan sumber utama dari nitrogen organik, yang sebagian 

merupakan asam amino dan peptida rantai panjang. Dalam hal ini agar digunakan 

sebagai bahan pemadat, karena sifatnya yang mudah membeku dan mengandung 

karbohidrat sehingga tidak mudah diuraikan oleh mikroorganisme. Media 

Nutrient Agar (NA) merupakan suatu media berwarna coklat muda yang 

memiliki konsistensi yang padat dimana media ini berasal dari sintetik dan 

memiliki kegunaan sebagai media untuk menumbuhkan bakteri. 

Prosedur pembuatan nutrient agar adalah melarutkan bahan nutrient agar 

ke dalam 1 L air kemudian dipanaskan hingga mendidih dan dituangkan ke 

dalam tabung dan disterilkan selama 15 menit pada suhu 1210C. Kemudian 

media dibuka dan disimpan pada suhu dibawah 80C dan terlindung dari sinar 

secara langsung (Panduan Praktikum Mikrobiologi 2016). 

F. Hitung Jumlah Bakteri 

Prinsip hitung jumlah koloni bakteri menggunakan metode hitungan 

cawan yaitu jika sel mikroba yang masih hidup ditumbuhkan pada media agar 

maka sel mikroba tersebut akan berkembang biak dan  membentuk  koloni  yang  

dapat  dilihat  langsung  dengan  mata  tanpa menggunakan  mikroskop. Metode  

hitungan  cawan  merupakan  cara  yang  paling sensitif karena memiliki 

keuntungan sebagai berikut:  

a. Hanya sel yang masih hidup yang dihitung  

b. Beberapa jenis mikroba dapat dihitung sekaligus 



29 
 

 
 

c. Dapat  digunakan  untuk  isolasi  dan  identifikasi  mikroba  karena  koloni  

yang terbentuk  mungkin  berasal  dari  satu  sel  mikroba  dengan  

penampakan pertumbuhan spesifik.  

Metode hitungan cawan juga memiliki beberapa kekurangan antara lain:  

a. Hasil  perhitungan  tidak  menunjukkan  jumlah  sel  mikroba  yang  

sebenarnya karena beberapa sel yang berdekatan mungkin akan membentuk 

satu koloni  

b. Medium dan kondisi yang berbeda mungkin menghasilkan nilai yang berbeda  

c. Mikroba  yang  ditumbuhkan  harus  dapat  tumbuh  pada  medium  padat  

dan membentuk koloni yang kompak dan jelas tidak menyebar  

d. Memerlukan  persiapan  dan  waktu  inkubasi  beberapa  hari  sehingga 

pertumbuhan koloni dapat dihitung (Pelczar, 2008 ; Buku mikrobiologi 

pangan).  

Metode hitungan cawan dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu :  

a. Teknik  Tuang/Penuangan (Pour Plate)  

Dari pengenceran sebanyak 1 ml atau 0,1 ml dimasukkan 

kedalam cawan petri, sebaiknya waktu antara dimulainya pengenceran 

sampai menuangkan ke dalam cawan petri tidak boleh lebih dari 30 

menit.  Kemudian ke dalam cawan petri tersebut dimasukkan agar cair 

steril yang telah didinginkan sampai 50ºC sebanyak kira-kira 15 ml. 

selama penuangan medium,  tutup cawan tidak boleh dibuka  terlalu  lebar  

untuk  menghindari  terjadi  kontaminasi  dari  luar.  Setelah penuangan 

cawan petri segera digerakkan secara hati-hati agar sel-sel mikroba 

menyebar  secara  merata.  Hal  ini  dilakukan  dengan  gerakan  

melingkar  atau gerakan  seperti  angka  delapan,  setelah  agar  memadat,  

cawan-cawan  tersebutdapat  diinkubasikan  di  dalam  inkubator  dengan  

posisi  terbalik.  Pada pemupukan  dengan  metode  permukaan  terlebih  

dahulu  dibuat  agar  cawan tersebut kemudian sebanyak 0,1 ml sampel 

yang telahdiencerkan dipipet pada permukaan  agar-agar  tersebut.  
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Kemudian  diratakan  dengan  batang  gelas melengkung  yang  steril.  

Jumlah  koloni  dalam  sampel  dapat  dihitung  dengan cara :  

������ ���� �� =  
∑ �����ℎ ������ − 1 � �. �����������

�����ℎ �����������
 

Inkubasi  dilakukan  pada  suhu  dan  waktu  tertentu  sesuai  

dengan  jenis mikroba  yang  akan  dihitung.  Medium  agar  yang  

digunakan  juga  disesuaikan dengan jenis mikroba  yang  akan 

ditumbuhkan. Selama  inkubasi, sel-sel  yang masih hidup akan tumbuh 

dan membentuk koloni yang dapat terlihat langsung oleh mata.  

b. Teknik Sebar/Permukaan (Surface/Spread Plate)  

Pada  pemupukkan  dengan  metode  permukan,  agar  steril  

terlebih  dahulu dituangkan  kedalam  cawan  petri  steril  dan  dibiarkan 

membeku.  Setelah membeku  dengan  sempurna  kemudian  sebanyak  

0,1  ml  contoh  yang  telah diencerkan  dipipet  pada  permukaan  agar  

tersebut.  Sebuah  batang  gelas melengkung (hockey stick) dicelupkan 

kedalam alcohol 95 % dan dipijarkan sehingga  alkohol  habis  terbakar.  

Setelah  dingin,  batang  gelas  tersebut  digunakan  untuk  meratakan  

contoh  diatas  medium  agar dengan  cara memutarkan cawan petri di 

atas meja. Selanjutnya, inkubasi dilakukan seperti pada  metode  tuang.  

Tetapi  harus  di  ingat  bahwa  jumlah  contoh  yang ditumbuhkan hanya 

0,1 ml tidak boleh 1 ml. Jadi harus dimasukkan ke dalam perhitungan 

pengenceran untuk mendapatkan Total Count (Hafsan, 2015). 

c. Teknik Penanaman Dengan Goresan (Streak) 

pada penanaman dengan  teknik streak, yaitu menggunakan ose 

yang telah dipijarkan pada lampu spirtus, kemudian koloni  dari masing – 

masing pengenceran di inokulasi pada media Nutrient Agar sesuai 

pengenceran. Gores secara kontinyu dengan streak zig-zag sampai 

setengah permukaan agar kemudian jangang pijarkan ose lalu putar cawan 

1800 C lanjutkan goresan sampai habis. 
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 Perhitungan Jumlah Koloni dengan metode hitung cawan (Total Plate 

Count) 

 Idealnya jumlah koloni per plate yang boleh dihitung yaitu antara 

30 s/d 300 cfu (coloni from unit) 

 Koloni besar, kecil, menjalar dianggap berasal dari satu bakteri.  

Syarat koloni yang ditentukan untuk dihitung adalah sebagai 

berikut:  

 Satu koloni dihitung satu koloni 

 Dua kolono yang bertumpuk dihitung satu koloni 

 Beberapa koloni yang berhubungan dihitung satu koloni  

 Dua koloni yang berhimpitan dan masih dapat dibedakan 

dihitung dua koloni 

 Koloni yang terlalu besar (lebih besar dari setengah luas 

cawan) tidak dihitung.  

 Koloni yang besarnya kurang dari setengah luas cawan 

dihitung satu koloni. 

 Perhitungan dapat dilakukan dengan cara manual dengan 

memberi tanda titik dengan spidol pada petridish pada koloni 

yang sudah dihitung, dapat pula digunakan Colony Counter. 

 Dengan mengkalikan pengenceranya akan diperoleh 

angka/jumlah bakteri/bakteri per 1 gram/1cc sampelnya. 

 Cara mengitung sel relatif/ CFU’S Per mil  

        

������ ���� �� =  
∑ �����ℎ ������ − 1 � �. �����������

�����ℎ �����������
 

Untuk  menghitung  jumlah  koloni  maka  diperlukan  suatu  

standar perhitungan.  Standar  ini  berfungsi  untuk  melaporkan suatu  

hasil  analisis mikrobiologi dan menjelaskan mengenai cara 

menghitung koloni pada cawan serta  cara  memilih  data  yang  ada  
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untuk  menghitung  jumlah  koloni  didalam  suatu contoh. Standar 

yang digunakan adalah “Standard Plate Count(SPC)“. 

Koloni yang dipilih untuk dihitung menggunakan cara SPC 

memiliki syarat khusus berdasarkan statistik untuk memperkecil 

kesalahan dalam perhitungan. Perhitungan mengacu kepada standar 

atau peraturan yang telah ditentukan. Syarat- syarat sebagai berikut : 

a) Pilih cawan yang ditumbuhi koloni dengan dengan jumlah 30 -300 

koloni. > 300 = TNTC (Too Numerous To Count) atau TBUD 

(Terlalu Banyak Untuk Dihitung). < 30 = TFCT (Too Few To 

Count). 

10-2 10-3 10-4 SPC Ketera

ngan  

234 20 5 2.3 x 104 28 dan 

5< 30 

650 127 10 1.3 x105 650>3

00 

TNTC TNTC 195 2 x 106 TNTC 

b) Jumlah koloni yang dilaporkan terdiri dari 2 digit yaitu angka 

satuan dan angka persepuluh yang dikalikan dengan kelipatan 10 

(eksponensial), misal 2.3 x 104, bukan 2.34 x 104. Pembulatan 

keatas dilakukan pada angka seperseratus yang sama atau lebih 

besar dari lima, misal 2.35 x 104 menjadi 2.4 x 104, atau 2.34 x 104 

menjadi 2.3 x 104. 

c) Bila diperoleh perhitungan < 30 dari semua pengenceran, maka 

hanya pengenceran terendah yang dilaporkan. 

d) Bila diperoleh perhitungan > 300 dari semua pengenceran, maka 

hanya pengenceran yang tertinggi yang dihitung. 

e) Jika  cawan  dari  dua  tingkat  pengenceran  menghasilkan  koloni  

dengan jumlah  antara  30  dan  300  dan  perbandingan  antara  
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hasil  tertinggi  dan terendah dari kedua pengenceran tersebut 

lebih kecil atau sama dengan 2. Jika  perbandingan  antara  hasil  

tertinggi  dan  terendah  lebih  besar  dari  2 yang dilaporkan 

hanya hasil yang terkecil.  

f) Jika  digunakan  dua  cawan  petri  (duplo)  per  pengenceran,  

data  yang diambil  harus  dari  kedua  cawan  tersebut  tidak  

boleh diambil  salah  satu meskipun  salah  satu  dari  cawan  

duplo  tersebut  tidak memenuhi  syarat diantara 30 dan 300. 

Penuntun Praktikum Bakteriologi Analis Kesehatan Poltekkes 

Kendari, 2016) 
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BAB III 
KERANGKA KONSEP 

A. Dasar Pemikiran  

Cuci tangan adalah suatu hal yang sederhana untuk menghilangkan 

kotoran dan meminimalisir kuman yang ada di tangan dengan mengguyur air dan 

dapat dilakukan dengan menambah bahan tertentu seperti sabun atau hand 

sanitizer. sabun sebagai bahan pembersih untuk melarutkan kotoran-kotoran pada 

kulit dan hand sanitizer digunakan  untuk  membunuh  mikroorganisme  dengan  

cara  pemakaian tanpa  di bilas  dengan  air. Adapun waktu untuk mencuci tangan 

yaitu setiap  kali  tangan  kita  kotor   (setelah  memegang  uang,  binatang, 

berkebun dll), setelah BAB (buang air besar), sebelum memegang makanan, 

setelah bersin, batuk, membuang ingus, setelah pulang dari bepergian, setelah 

bermain. 

Pada Penelitian ini mahasiswa dibagi menjadi 2 kelompok yaitu 

kelompok A mencuci tangan menggunakan sabun cair dan kelompok B mencuci 

tangan menggunakan Hand sanitizer kemudian dilakukan hitung angka bakteri 

dengan metode ALT (Angka Lempeng Total) yang bertujuan untuk mengetahui 

perbedaan jumlah angka bakteri antara mencuci tangan dengan menggunakan 

sabun dengan hand sanitizer pada mahasiswa jurusan Analis Kesehatan 

Poltekkes Kemenkes Kendari. 
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B. Bagan Kerangka Pikir 

 

Keterangan:  

                 = Variabel yang diteliti 

                            = Variabel yang tidak diteliti 
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C. Desain Penelitian 

 

 

D. Variabel Penelitian 

Dalam penelitian ini, variabel dibagi menjadi dua bagian yaitu:  

1. Variabel Independen (variabel bebas) yaitu jumlah angka bakteri pada telapak 

tangan Mahasiswa Jurusan Analis Kesehatan Poltekkes Kendari sebelum 

mencuci tangan menggunakan sabun dengan sebelum menggunakan hand 

sanitizer.  
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2. Variabel Dependen (variabel terikat) yaitu hitung jumlah angka bakteri pada 

telapak tangan Mahasiswa Jurusan Analis Kesehatan Poltekkes Kendari 

sesudah mencuci tangan menggunakan sabun dengan hand sanitizer. 

E. Definisi Oprasional dan Kreteria Objektif 

Definisi operasional mencakup pengertian-pengertian atau batasan-

batasan yang digunakan untuk mendapatkan data serta memudahkan dalam 

menganalisis data yang berhubungan dengan penarikan kesimpulan.  

Beberapa definisi tersebut sebagai berikut:   

1. Bakteri adalah koloni bakteri yang tumbuh pada media nutrient agar  

2. Cuci Tangan adalah membersihkan  telapak  dan jari-jemari tangan 

menggunakan  hand sanitizer atau sabun  dan  air  mengalir   agar  menjadi  

bersih  dengan  enam  langkah.   

3. Mencuci tangan menggunakan sabun yaitu membersihkan  telapak  dan jari-

jemari tangan menggunakan sabun cair, dilakukan dengan cara sebagai 

berikut: 

 Ratakan sabun dengan kedua telapak tangan. 

 Gosokan  punggung  dan  sela-sela  jari  tangan  dengan  tangan  kanan  

dan sebaliknya. 

 Gosokan kedua telapak tangan dan sela-sela jari. 

 Jari-jari sisi dalam dari kedua tangan saling mengunci. 

 Kemudian  gosok  ibu  jari  kiri  berputar  dalam  genggaman  tangan  

kanan  dan  

lakukan sebaliknya. 

 Gosok dengan memutar ujung jari ditelapak tangan kiri dan sebaliknya. 

 Kemudian Tunggu 40 – 60 detik agar tangan kering 

4. Mencuci tangan menggunakan hand sanitizer yaitu membersihkan  telapak  

dan jari-jemari tangan menggunakan hand sanitizer dilakukan dengan cara 

sebagai berikut: 

 Ratakan hand sanitizer dengan kedua telapak tangan. 
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 Gosokan  punggung  dan  sela-sela  jari  tangan  dengan  tangan  kanan  

dan sebaliknya. 

 Gosokan kedua telapak tangan dan sela-sela jari. 

 Jari-jari sisi dalam dari kedua tangan saling mengunci. 

 Kemudian  gosok  ibu  jari  kiri  berputar  dalam  genggaman  tangan  

kanan  dan  

lakukan sebaliknya. 

 Gosok dengan memutar ujung jari ditelapak tangan kiri dan sebaliknya. 

 Kemudian Tunggu 20 – 30 detik agar tangan kering 

5. Sabun dan Hand sanitizer diperoleh dari pembelian di toko. Jenis dan merek 

dari sabun yang digunakan yaitu sabun cair dan hand sanitizer diprioritaskan 

dengan kandungan alkohol antara 60 – 95%.  

6. Jumlah koloni  bakteri  adalah jumlah    bakteri  yang  tumbuh  di  dalam  

cawan petri yang dihitung secara manual dengan satuan Colony Forming Unit 

(CFU)  / ml 

Kreteria Objektif  : 

a. Menggunakan sabun cair: 

Jumlah angka bakteri sebelum dan sesudah mencuci tangan menggunaka 

sabun cair. 

b. Menggunakan hand sanitizer : 

Jumlah angka bakteri sebelum dan sesudah mencuci tangan menggunaka 

hand sanitizer. 

c. Menganalisis perbandingan jumlah angka bakteri mencuci tangan 

menggunakan sabun dengan hand sanitizer menggunakan rumus univariat 

dan bivariat. 

F. Hipotesis Penelitian  

1. Ho  : Tidak terdapat perbedaan jumlah angka bakteri antara mencuci 

tangan dengan menggunakan sabun dan hand sanitizer pada mahasiswa 

jurusan Analis Kesehatan Poltekkes Kemenkes Kendari. thit < ttab Tidak 
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berbeda secara signifikansi (H0 diterima). Taraf signifikan  α = 0,05. Dengan 

derajat kepercayaan 95%. 

2. Ha  : Terdapat perbedaan jumlah angka bakteri antara mencuci tangan 

dengan menggunakan sabun dan hand sanitizer pada mahasiswa jurusan 

Analis Kesehatan Poltekkes Kemenkes Kendari. thit > ttab berbeda secara 

signifikansi (H0 ditolak) . Taraf signifikan  α = 0,05. Dengan derajat 

kepercayaan 95%. 
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BAB IV 

METODE PENELITIAN    

A. Jenis penelitian  

Jenis penelitian ini dilakukan secara true eksperimen dengan rancangan 

penelitian pretest – posttes with control group yaitu perbedaan jumlah angka 

bakteri antara mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan hand sanitizer 

pada mahasiswa Jurusan Analis Kesehatan Poltekkes Kemenkes Kendari. 

B. Tempat dan Waktu Penelitian  

1. Tempat  

Penelitian ini telah dilaksanakan di Laboratorium Jurusan Analis 

Poltekkes Kemenkes Kendari.  

2. Waktu Penelitian  

Penelitian ini telah dilaksanakan pada tanggal 07  juli s/d 18 juli 2017. 

C. Populasi dan Sampel  

1. Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Jurusan Analis 

Kesehatan Poltekkes Kemenkes Kendari. Populasi yang diambil  tahun 2017 

yaitu sebanyak 86 mahasiswa Jurusan Analis Kesehatan Poltekkes Kemenkes 

Kendari yang terdiri dari 43 orang tinkat I dan 43 orang tingkat II.  

2. Sampel   

Sampel dalam penelitian ini adalah telapak tangan  mahasiswa Jurusan 

Analis Poltekkes Kemenkes Kendari. 

a. Besarnya Sampel  

   Besarnya sampel yaitu sebanyak 30 mahasiswa Jurusan Analis 

Poltekkes Kemenkes Kendari yang terdiri dari 15 0rang tingkat I dan 15 

orang tingkat II dengan tekhnik pengambilan sampel startified random 

sampling. Jika populasi >100 maka diambil sampel 15- 30% dan jika 

populasi <100 maka diambil sampel 25-50% (Notoatmodjo.2015).  
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 Tingkat I:  

      43 x  35 % =   15,05        15 mahasiswa 

 Tingkat II : 

     43 x  35 % =   15,05         15 mahasiswa 

Berdasarkan tekhnik pengambilan sampel startified random sampling 

jumlah sampel yang diambil adalah 30 mahasiswa terdiri dari 15 mahasiswa 

Jurusan Analis Kesehatan tingkat I dan 15 mahasiswa analis kesehatan tingkat 

II. 

D. Jenis Data  

1. Data Primer  

Data primer diperoleh langsung dari responden dengan menggunakan 

lembar kuisioner yang telah dibuat oleh peneliti yang mengacu pada kriteria 

objektif.  

2. Data Sekunder 

Data sekunder menyangkut data yang diambil dari buku, dan jurnal-

jurnal peneliti.  

E. Prosedur Pengumpulan Data 

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dari awal penelitian yaitu 

pengumpulan data menggunakan lembar kuisioner, jurnal, buku atau literatur- 

literatur yang mendukung penelitian. Pengambilan sampel telapak tangan 

mahasiswa Jurusan Analis Poltekkes Kemenkes Kendari yang sebelum mencuci 

tangan dan sesudah mencuci tangan menggunakan sabun dan hand sanitizer. 

Kemudian dilakukan pemeriksaan dengan metode ALT (Angka Lempeng Total). 

Hasil penelitian kemudian diolah dan dilaporkan sebagai data hasil penelitian. 

F. Instrumen Penelitian  

Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah :  

1. Alat  

Alat yang digunakan yaitu:  

a. Tabung reaksi dan rak tabung 
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b. Pipet ukur 10 ml; 5 ml 

c. Batang pengaduk  

d. Lampu spiritus 

e. Kapas  

f. Ose bulat 

g. Gelas ukur  

h. Inkubator  

i. Bulb/ Filler 

j. Cawan petri 

2. Bahan  

Bahan yang digunakan yaitu:  

a. Sabun cair 

b. Hand sanitizer 

c. NaCl 0,9% % steril 

d. Aquedes  

e. Medium petri NA (Nutrient Agar) 

G. Prosedur Pemeriksaan Laboratorium  

1. Pra Analitik  

a. Metode  :Angka Lempeng Total (ALT) dengan Teknik 

Sebar/Permukaan (Surface/Spread Plate)  

b. Prinsip  : Jika sel mikroba yang masih hidup ditumbuhkan pada media 

agar maka sel mikroba tersebut akan berkembang biak dan  membentuk  

koloni  yang  dapat  dilihat  langsung  dengan  mata  tanpa menggunakan  

mikroskop.  

c. Persiapan Pasien  

Mahasiswa sebelum mencuci tangangan, mahasiswa yang mencuci tangan 

menggunakan sabun cair, dan hand sanitizer.  
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d. Persiapan Alat dan bahan 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 90 tabung reaksi, 

90  petri dish (cawan petri), 90 pipet ukur dan alat lainya yang digunakan 

dalam penelitian harus steril . 

Bahan yang digunakan yaitu nutrient agar  57 gram, NaCl 0,9% 

sebanyak 3.240 ml, aquades sebanyak 2700 ml. 

e. Pembuatan media Nutrient Agar (NA)  

 Melarutkan 11,4 gram Nutrient Agar dalam 410 ml aquadest dibuat 

sebanyak 4 kali dan . 14,3 gram Nutrient Agar dalam 510 ml aquadest 

dibuat sebanyak 2 kali 

 Panaskan dengan hati – hati menggunakan penangas/ elemen pemanas 

sampai media tercampur homogen (ditandai dengan warna kuning 

jernih) 

 Mensterilisasi media NA menggunakan autoclave pada suhu 1210C 

selama 15 menit. 

 Setelah diautoclave tuangkan media NA dalam cawan petri dan 

biarkan memadat. 

f. Persiapan Sampel  

1. Menyiapkan  subyek  penelitian  sebanyak  30  mahasiswa Jurusan 

Analis Kesehatan Poltekkes Kendari kemudian dibagi dua kelompok 

A dan B masing masing 15 orang perkelompok 

2. Sebelum melakukan cuci tangan menggunakan sabun dan hand 

sanitizer diambil sampel usap telapak tangan mahasiswa tersebut 

menggunakan kapas lidi steril  yang  sebelumnya  telah  dicelupkan  

dalam  larutan  NaCl 0,9%. 

3. Mahasiswa kelompok A diminta  mencuci  tangan  menggunakan  

sabun cair dan Mahasiswa kelompok B diminta  mencuci  tangan  

menggunakan  hand sanitizer. 
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4. Mencuci tangan dilakukan  sesuai  prosedur  enam  langkah mencuci 

tangan rekomendasi WHO.  

5. Setelah pencucian tangan menggunakan sabun dan hand sanitizer 

selesai tangan dikeringkan selama 40-60 detik untuk sabun dan 20-30 

detik untuk hand sanitizer kemudian  setelah  kering  tangan  di  usap 

kembali  untuk  diabil  sampel  usap  telapak  tangan menggunakan 

kapas lidi steril  yang  sebelumnya  telah  dicelupkan  dalam  larutan  

NaCl 0,9%. 

2. Analitik  

Hari 1 

1. Disediakan alat dan bahan yang akan digunakan  

2. Pengenceran sampel  

 Sampel swab telapak tangan yang telah disiapkan  dilarutkan kedalam 

tabung steril yang sudah berisi 9 ml NaCl 0,9% % steril, kemudian 

homogenkan (tabung pengenceran 1)  

 Dari tabung pengencera 1 dipipet 1 ml masuk ke tabung pengenceran 

ke - 2 yang juga sudah berisi 9 ml NaCl steril. Begitu seterusnya 

sampai diperoleh pengenceran yang diperlukan sampai pengenceran 

ke – 6 

3. Inokulasi ke media Nutrient Agar  dengan metode Spread Plate : 

 Beri label pada masing- masing media Nutrient Agar 

 Masing – masing pengenceran sampel diambil 0,1 ml, masukkan ke 

dalam media Nutrient Agar sesuai pengenceran yaitu 10-4. 10-5, 10-6. 

 Batang drugalsky diambil kemudian dicelupkan ke dalam alkohol dan 

dibakar di atas bunsen beberapa saatkemudian didinginkan dan 

tunggu beberapa detik. 

 ratakan sampel menggunakan drugalsky tersebut 

 Lakukan prosedur di atas terhadap sampel yang lain  

 Balik cawan, inkubasi selama 1 x 24 jam pada suhu 370C.  
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Hari II  

1. Perhitungan Jumlah Koloni  

 Idealnya jumlah koloni per plate yang boleh dihitung yaitu antara 30 

s/d 300 CFU (coloni from unit) 

 Koloni besar, kecil, menjalar dianggap berasal dari satu bakteri.  

Syarat koloni yang ditentukan untuk dihitung adalah sebagai berikut:  

 Satu koloni dihitung satu koloni 

 Dua koloni yang bertumpuk dihitung satu koloni 

 Beberapa koloni yang berhubungan dihitung satu koloni  

 Dua koloni yang berhimpitan dan masih dapat dibedakan dihitung 

dua koloni 

 Koloni yang terlalu besar (lebih besar dari setengah luas cawan) 

tidak dihitung.  

 Koloni yang besarnya kurang dari setengah luas cawan dihitung satu 

koloni. 

 Perhitungan dapat dilakukan dengan cara manual dengan memberi tanda 

titik dengan spidol pada petridish pada koloni yang sudah dihitung, dapat 

pula digunakan Colony Counter. 

 Dengan mengkalikan pengenceranya akan diperoleh angka/jumlah 

kuman/bakteri per 1 gram/1cc sampelnya. 

 Jumlah  koloni  dalam  sampel  dapat  dihitung  dengan cara  Spread 

Plate: 

������ ���� �� =  
∑ �����ℎ ������ − 1 � �. �����������

�����ℎ �����������
 

(Buku Penuntun Bakteroiologi Jurusan Analis Poltekkes Kendari 2016) 
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H. Pengolahan Data 

Pengolahan data dalam penelitian ini adalah :  

1. Coding, yaitu kegiatan memberikan kode pada setiap data yang terkumpul di 

setiap instrumen penelitian. Kegiatan ini bertujuan untuk memudahkan dalam 

penganalisisan dan penafsiran data. 

2. Editing, yaitu  pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan. 

3. Skoring, yaitu memberi skor pada data yang telah dikumpulkan  

4. Tabulating, yaitu memasukkan data yang sudah dikellompokkan kedalam 

tabel- tabel agar mudah dipahami. 

I. Analisis Data  

1. Analisis Univariat 

Analisis  univariat  bertujuan  untuk  menjelaskan  atau  mendeskripsikan 

karakteristik  setiap  variabel  penelitian.  Pada  penelitian  ini  analisis  yang 

digunakan  adalah  nilai  mean  jumlah  angka  bakteri  dari  masing-masing 

variabel. 

2. Analisis Bivariat 

Analisis univariat menggunakan menggunakan uji t berpasangan 

untuk membandingkan mean dari suatu sampel yang berpasangan. Sampel 

berpasangan adalah sebuah kelompok sampel dengan subyek yang sama 

namun mengalami dua perlakuan atau pengukuran yang berbeda yaitu 

digunakan untuk membandingkan jumlah angka bakteri sebelum dan sesudah 

mencuci tangan dengan menggunakan sabun cair dengan hand sanitizer. 

Apabila: t hit > ttab  = berbeda secara signifikansi (H0 ditolak) dan thit < ttab 

=Tidak berbeda secara signifikansi (H0 diterima). Sedangkan  uji t 

independen sampel digunakan untuk membandingkan dua kelompok mean 

dari dua sampel yang berbeda (independent) yaitu digunakan untuk 

membandingkan jumlah angka bakteri antara mencuci tangan menggunakan 

sabun dengan hand sanitizer pada mahasiswa Jurusan Analis Kesehatan 

Poltekkes Kemenkes Kendari. Apabila : t hit > ttab  = berbeda secara 
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signifikansi (H0 ditolak) dan thit < ttab = Tidak berbeda secara signifikansi (H0 

diterima). Dengan tingkat kemaknaan  tingkat  (α) : 0,05. (Dept. Biostatistik 

FKM UI, 2006) 

a. Uji T Berpasangan 

Rumus:  

 thit  = ��

√�

 

 SD = √�������� 

 Variansi (s2) = 
�

���
� ((x1 − x2)−

�

�� �
)� 

Keterangan : 

thit   = nilai t hitung 

   = rata-rata selisih pengukuran 1 dan 2 

��  = standar deviasi selisih pengukuran 1 dan 2 

n    = jumlah sampel 

Interpretasi  

a. Untuk menginterpretasikan uji t-test (uji t berpasangan) terlebih 

dahulu harus ditentukan : 

 Nilai signifikansi α = 0,05. Kepercayaan 95% 

 Df (degree of freedom) untuk t bepasangan  df = n -1 

b. Bandingkan nilai   dengan thit dengan ttab= α: (n-1) 

c. Apabila : 

thit > ttab) =  Berbeda secara signifikansi (H0 ditolak)  

thit < ttab) =  Tidak berbeda secara signifikansi (H0 diterima) 

b. Uji T Independen Sampel 

Rumus :  

 t��� =
�����

�
���� ���

���  ��� �
 (

�

��
�

�

��
)
 

 M � =
∑�� 

��
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 ��� = ∑X� 
� −
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 ��� = ∑X� 
� −

 (∑��)� 
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Keterangan : 

M1  = rata-rata skor kelompok 1 

M2  = rata-rata skor kelompok 2 

SS1  = sum of square kelompok 1/Jumlah kuadrat kelompok 1 

SS2  = sum of square kelompok 2/Jumlah kuadrat kelompok  2 

n1  = jumlah subjek/sample  kelompok 1 

n2  = jumlah subjek/sample  kelompok 2 

Interpretasi  

a. Untuk menginterpretasikan uji t independent sampel terlebih 

dahulu harus ditentukan : 

 Nilai signifikansi α = 0,05. Kepercayaan 95% 

 Df (degree of freedom) untuk t bepasangan  df = n-2 

b. Bandingkan nilai   dengan thit dengan ttab= α: (n-2) 

c. Apabila : 

thit > ttab) =  Berbeda secara signifikansi (H0 ditolak)  

thit < ttab) =  Tidak berbeda secara signifikansi (H0 diterima) 

J. Penyajian Data 

Data dalam penelitian ini diolah dan disajikan dalam bentuk tabel dan 

diuraikan dalam bentuk narasi.  

K.  Etika Penelitian 

Etika penelitian bertujuan untuk melindungi hak-hak subyek. Dalam 

penelitian ini menekankan masalah etika yang meliputi antara lain:  

1. Anonimiti (tanpa nama) 

Dilakukan dengan cara tidak memberikan nama responden pada lembar alat 

ukur, hanya menulisan kode pada lembar pengumpulan data. 
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2. Confidentiality (kerahasiaan) 

Yaitu menjamin kerahasiaan hasil penelitian baik informasi maupun 

masalah–masalah lainnya. Informasi yang dikumpulkan dijamin 

kerahasiaannya oleh peneliti, hanya kelompok data tertentu yang akan 

dilaporkan pada hasil penelitian.  
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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian  

1. Gambaran umum tempat penelitian 

Jurusan Analis Kesehatan terdiri dari tiga angkatan yaitu tingakat satu 

berjumlah 43 orang, tingkat dua berjumlah 43 orang dan tingkat tiga berjumlah 

34 orang. Sampel telapak tangan telapak tangan diambil dari mahasiswa tingkat I 

dan tingkat II karena dari data yang diperoleh masiswa tingkat I dan II sudah 

menyadari akan pentingnya mencuci tangan baik menggunakan sabun cair atau 

hand sanitizer dalam kebiasaan sehari-hari.  

2. Sarana dan Prasarana 

Sarana gedung Jurusan Analis Kesehatan Poltekkes kendari yaitu terdiri 

dari ruang belajar tiga kelas, satu ruangan laboratorium Analis kesehatan dan 

kantor jurusan Analis Kesehatan. 

B. Hasil Penelitian 

Telah dilakukan penelitian perbandingan hasil jumlah angka bakteri 

antara mencuci tangan menggunakan sabun dengan hand sanitizer pada 

mahasiswa jurusan Analis Kesehatan Poltekkes Kemenkes Kendari pada tanggal 

07 juli – 18 juli 2017 di laboratorium Ananalis Kesehatan Kendari dengan hasil 

sebagai berikut: 

1. Analisis Univariat  

Analisis  univariat  bertujuan  untuk  menjelaskan  atau  mendeskripsikan 

karakteristik  setiap  variabel  penelitian.  Pada  penelitian  ini  analisis  yang 

digunakan  adalah  nilai  mean  jumlah  angka  kuman  dari  masing-masing 

variabel. 
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Tabel 5.1 Hasil Analisis Univariat Kelompok A (Sebelum Dan Sesudah 
Mencuci Tangan Menggunakan Sabun Cair) Dan Kelompok B 
(Sebelum Dan Sesudah Mencuci Tangan Menggunakan Hand 
Sanitizer) 

 
No. 

Sampel 
Jumlah Angka Bakteri Sebelum Dan 

Sesudah Mencuci Tangan 
Menggunakan Sabun Cair 

(Kelompok A) 

Jumlah Angka Bakteri Sebelum Dan 
Sesudah Menggunakan Hand Sanitizer                                 

(Kelompok B) 

Sebelum Sesudah Selisih Sebelum Sesudah 
 

Selisih 
 

1.  500.000 730.000 -230.000 0 0 0 
2.  3.800.000 1.925.000 1.875.000 0 0 0 
3.  4.900.000 480.000 4.420.000 340.000 0 340.000 
4.  1.140.000 70.000 1.070.000 490.000 0 490.000 
5.  350.000 3.000.000 -2.650.000 340.000 0 340.000 
6.  11.200.000 760.000 10.440.000 0 0 0 
7.  0 0 0 450.000 0 450.000 
8.  0 0 0 300.000 0 300.000 
9.  3.595.000 0 3.595.000 540.000 0 540.000 
10.  22.900.000 0 22.900.000 1.030.000 0 1.030.000 
11.  1.060.000 0 1.060.000 490.000 0 490.000 
12.  10.300.000 0 10.300.000 3.260.000 880.000 2.380.000 
13.  16.945.000 1.960.000 14.985.000 3.700.000 0 3.700.000 
14.  320.000 0 320.000 6.940.000 0 6.940.000 
15.  420.000 310.000 110.000 1.830.000 0 1.830.000 

Jumlah  283.530.000 9.235.000 274.295.000 19.710.000 880.000 17.000.000 

Rata -
rata 

5.162.000 615.667 4.887.500 1.314.000 58.667 1.255.333 

(Sumber : Data Primer 2017) 

Berdasarkan tabel 5.1 hasil rerata jumlah angka bakteri diperoleh hasil 

sebelum mencuci tangan menggunakan sabun cair yaitu 5.162.000 koloni tiap 

ml, dan sesudah menggunakan sabun cair yaitu 615.667 koloni tiap mL 

sedangkan hasil jumlah angka bakteri sebelum mencuci tangan menggunakan 

hand sanitizer yaitu  1.314.000 koloni tiap mL dan sesudah mencuci tangan 

menggunakan hand sanitizer yaitu 58.667 koloni tiap mL. 
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2. Analisis Bivariat 

Analisis univariat menggunakan menggunakan uji t berpasangan 

untuk membandingkan mean dari suatu sampel yang berpasangan. Sampel 

berpasangan adalah sebuah kelompok sampel dengan subyek yang sama 

namun mengalami dua perlakuan atau pengukuran yang berbeda yaitu 

digunakan untuk membandingkan jumlah angka bakteri sebelum dan sesudah 

mencuci tangan dengan menggunakan sabun cair dengan hand sanitizer. 

Sedangkan  uji t independen sampel digunakan untuk membandingkan dua 

kelompok mean dari dua sampel yang berbeda (independent) yaitu digunakan 

untuk membandingkan jumlah angka bakteri antara mencuci tangan 

menggunakan sabun dengan hand sanitizer pada mahasiswa Jurusan Analis 

Kesehatan Poltekkes Kemenkes Kendari 

1. Hasil Jumlah Angka Baktari Sebelum Dan Sesudah Mencuci Tangan 
Menggunakan Sabun Cair 
 

Berdasarkan uji t berpasangan diperoleh hasil perbandingan 

jumlah angka bakteri sebelum dan sesudah mencuci tangan menggunakan 

sabun cair yaitu thit = 2,48921 > t0,05;(14) = 2,14479 disimpulkan  untuk  

menolak  Ho,  artinya ada perbedaan jumlah angka bakteri sebelum dan 

sesudah mencuci tangan menggunakan sabun cair. 

2. Hasil Jumlah Angka Baktari Sebelum Dan  Sesudah Mencuci Tangan 
Menggunakan Hand Sanitizer 
 

Berdasarkan uji t berpasangan diperoleh hasil perbandingan 

jumlah angka bakteri sebelum dan sesudah mencuci tangan menggunakan 

hand sanitizer yaitu : thit = 2,32937 > t0,05;(14) = 2,14479 disimpulkan  

untuk  menolak  Ho,  artinya  ada perbedaan jumlah angka bakteri 

sebelum dan sesudah mencuci tangan menggunakan hand sanitizer. 
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3. Perbandinagan Hasil Jumlah Angka Baktari Antara Mencuci 
Tangan Menggunakan Sabun Cair Dengan Hand Sanitizer 

Berdasarkan uji t independen sampel diperoleh hasil perbandingan 

jumlah angka bakteri antara menggunakan sabun dengan hand sanitizer  

yaitu: thit = 2,23755 > t0,05;(13) = 2,16037 disimpulkan  untuk  menolak  Ho,  

artinya ada perbedaan jumlah angka bakteri antara mencuci tangan 

menggunakan sabun cair dengan hand sanitizer. 

C. Pembahasan  

Pada penelitian perbandingan jumlah angka bakteri antara mencuci 

tangan menggunakan sabun dengan hand sanitizer pada mahasiswa jurusan 

Analis Kesehatan Poltekkes Kemenkes Kendari. Dilakukan terhadap 30 

telapak tangan responden mahasiswa Jurusan Analis Kesehatan Poltekkes 

Kemenkes Kendari yang dibagi dua kelompok, yakni kelompok A yaitu 15 

responden telapak tangan mahasiswa sebelum dan sesudah mencuci tangan 

menggunakan sabun cair dan kelompok B terdiri dari 15 responden sebelum 

dan sesudah mencuci tangan menggunakan hand sanitizer. Penelitian ini 

dilakukan secara true eksperimen dengan rancangan penelitian pretest – 

posttes with control group yang dimana penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui perbandingan hasil jumlah angka bakteri antara mencuci tangan 

menggunakan sabun cair dengan hand sanitizer pada mahasiswa jurusan 

Analis Kesehatan Poltekkes Kendari. 

Jumlah angka bakteri pada kelompok A  sebelum mencuci tangan 

menggunakan sabun cair lebih banyak dari pada dengan kelompok B sebelum 

mencuci tangan hand sanitizer kerena disebabkan pada kelompok A 

mahasiswa tingkat I analis kesehatan sebelumnya masih ada yang belum 

memahami pentingnya kebersihan tangan sehinggga jumlah rata -rata bakteri 

lebih banyak yaitu 5.162.000 koloni tiap mL dibandingkan dengan kelompok 

B adalah mahasiswa Analis Kesehatan tingkat II sudah memahami 

pentingnya kebersihan tangan sehingga jumlah angka bakteri sebelum 
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mencuci tangan menggunakan hand sanitizer lebih sedikit yaitu 1.314.000 

koloni tiap mL.  

1. Hasil Jumlah Angka Bakteri Sebelum Dan Sesudah Mencuci Tangan 
Menggunakan Sabun Cair  
 

Berdasarkan tabel 5.1 hasil analisis univariat kelompok A sebelum 

dan sesudah mencuci tangan menggunakan sabun cair pada mahasiswa 

jurusan analis kesehatan yang berjumlah 15 responden telapak tangan 

diperoleh hasil rata - rata  jumlah angka bakteri sebelum mencuci tangan 

yaitu 5.162.000 koloni tiap mL, dan sesudah mencuci tangan menggunakan 

sabun cair yaitu 615.667 koloni tiap mL. Penurunan jumlah angka bakteri 

yaitu sebanyak 4.887.500 koloni tiap mL  atau 95%.  

Berdasarkan hasil bivariat  diperoleh thit = 2,48921 > t0,05;(14) = 

2,14479 disimpulkan  untuk  menolak  Ho,  artinya ada perbedaan jumlah 

angka bakteri sebelum dan sesudah mencuci tangan menggunakan sabun cair. 

Berdasarkan hasil penelitian (Sunarti, 2015), menyatakan bahwa  mencuci  

tangan  menggunakna  sabun  dapat menurunkan angka bakteri pada telapak 

tangan pengunjung perpustakaan daerah, besar penurunan sebesar 50%-

100%. Sehingga cuci tangan pakai sabun efektif menurunkan angka kuman 

pada telapak tangan pengunjung perpustakaan daerah. Berdasarkan pendapat 

tersebut ada kesamaan hasil penelitian yaitu sabun efektif untuk menurunkan 

jumlah angka bakteri.    

Adapun yang menyebabkan terjadi peningkatan jumlah bakteri setelah 

mencuci tangan pada no sampel 1 yaitu 730.000 koloni tiap mL dan 5 yaitu 

3.000.000 koloni tiap mL. menggunakan sabun cair disebabkan oleh 

mahasiswa yang setelah mencuci tangan tidak sengaja memegang benda 

disekitarnya sehingga bakteri yang ada pada benda tersebut menempel 

kembali pada telapak tangan oleh sebab itu jumlah bakteri lebih banyak dari 

sebelum mencuci tangan menggunakan sabun cair. 
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Sabun cair berguna  untuk  membunuh  atau  mengurangi jumlah  

mikroorganisme karena mengandung zat anti kuman/desinfektan,  sehingga  pada  

perlakuan  menggunakan  sabun cair, diperoleh jumlah angka bakteri yang lebih 

rendah dibandingkan dengan sebelum mencuci tangan. Mencuci tangan sebelum 

dan sesudah beraktifitas penting karena merupakan  perilaku sehat  yang  sangat  

efektif untuk mencegah penyebaran berbagai penyakit menular seperti diare, 

ISPA, dan flu  burung.  Penyakit-penyakit  tersebut  di  atas  dapat  dihindari  

dengan cara  mencuci  tangan  pakai  sabun  atau  antiseptik  yang  merupakan  

perilaku sederhana, mudah dilakukan, tidak perlu menggunakan banyak waktu 

dan biaya (Sibuea, 2007). 

2. Hasil Jumlah Angka Bakteri Sebelum Dan Sesudah Mencuci Tangan 
Menggunakan Hand Sanitizer  
 

Berdasarkan tabel 5.1 Hasil univariat kelompok B sebelum dan sesudah 

mencuci tangan menggunakan hand sanitizer pada mahasiswa Jurusan Analis 

Kesehatan Poltekkes Kemenkes Kendari yang berjumlah 15 responden telapak 

tangan diperoleh hasil rata-rata jumlah angka bakteri sebelum mencuci tangan 

yaitu 1.314.000 koloni tiap mL dan sesudah mencuci tangan yaitu 58.667 koloni 

tiap mL. Penurunan angka bakteri yaitu sebanyak 1.255.333 koloni tiap mL atau 

96%.  

Berdasarkan hasil analisa bivariat menggunakan uji t berpasangan 

diperoleh hasil thit = 2,32937 > t0,05;(14) = 2,14479 disimpulkan  untuk  menolak  

Ho,  artinya  ada perbedaan jumlah angka bakteri sebelum dan sesudah mencuci 

tangan menggunakan hand sanitizer. Hasil ini sejalan dengan penelitian (Shu M, 

2013) menyatakan Sediaan gel hand sanitizer dengan basis carbormer yang 

menggandung alkohol 42 % dapat mengurangi jumlah bakteri pada ibu jari kiri 

35,5% dan ibu jari kanan 36,3%. Pada sediaan yang mengandung triklosan 0,5% 

dapat mengurangi jumlah bakteri pada ibu jari kiri sebesar 81,72% dan pada ibu 

jari kanan 81,33%. Daya antiseptik pada sediaan dengan triklosan 1% dapat 

mengurangi jumlah bakteri pada ibu jari kiri sebesar 93,07% dan ibu jari kanan 
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92,28%.Dapat disimpulkan sediaan gel hand sanitizer carboner dapat 

menghambat dan mengurangi pertumbuhan bakteri. 

Pada hand sanitizer terkandung zat anti kuman/desinfektan yaitu etanol 

70% sehingga hand sanitizer efektif  untuk  membunuh  atau  mengurangi jumlah  

mikroorganisme dalam hal ini adalah bakteri. Dari hasil penelitian diperoleh 

bahwa jumlah angka bakteri sesudah mencuci tangan menggunakan hand 

sanitizer jumlah bakteri lebih rendah dibandingkan dengan sebelum mencuci 

tangan menggunakan hand sanitizer  yaitu berkurang sebesar 96%. 

3. Perbandingan Hasil Jumlah Angka Bakteri Antara Mencuci Tangan 
Menggunakan Sabun Dengan Hand Sanitizer Pada Mahasiswa Jurusan 
Analis Kesehatan Poltekkes Kemenkes Kendari 
 

Berdasarkan tabel 5.4 hasil analisa bivariat menggunakan uji independen 

sampel diperoleh hasil : thit = 2,23755 > t0,05;(13) = 2,16037 disimpulkan  untuk  

menolak  Ho,  artinya ada perbedaan jumlah angka bakteri antara mencuci tangan 

menggunakan sabun cair dengan hand sanitizer pada mahasiswa Jurusan Analis 

Kesehatan Poltekkes Kemenkes Kendari. 

Perbandingan hasil jumlah angka bakteri antara mencuci tangan 

menggunakan sabun cair dengan hand sanitizer terlihat jumlah angka bakteri 

menggunakan sabun lebih tinggi dibandingkan dengan hand sanitizer. Jumlah 

rata-rata angka bakteri menggunakan sabun cair 615.667 koloni tiap ml dan rata – 

rata jumlah angka bakteri menggunakan hand sanitizer 58.667 koloni tiap mL. 

Selisih  jumlah angka bakteri yaitu sebanyak 557.000 atau sebesar 90%. Hasil ini 

sejalan dengan penelitian (Desiyanto dan Djanah, 2013), tentang “efektivitas 

mencuci tangan menggunakan cairan pembersih tangan antiseptik (hand 

sanitizer) terhadap jumlah angka bakteri” diperoleh hasil ada perbedaan jumlah 

angka bakteri antara mencuci tangan  menggunakan air mengalir, sabun, hand 

sanitizer  A, hand sanitizer  B, dan  kelompok kontrol (tanpa cuci tangan). Cairan 

pembersih tangan antiseptik (hand sanitizer) terbukti efektif terhadap penurunan 
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jumlah angka bakteri dan secara deskriptif yang paling efektif adalah hand 

sanitizer B (alkohol 60%). Berdasarkan pendapat tersebut ada kesamaan hasil 

penelitian yaitu hand sanitizer lebih efektif menurunkan jumlah angka bakteri.  

Dari hasil penelitian diperoleh hasil sabun cair dan hand sanitizer efektif 

untuk mengurangi jumlah angka bakteri, hal ini dibuktikan dengan hasil yang 

bermakna antara sebelum dan sesudah mencuci tangan terjadi yakni penurunan 

jumlah angka bakteri. Hasil rata-rata dari uji independen sampel menunjukkan 

hand sanitizer lebih efektif dalam membunuh bakteri karena nilai efektifnya 

lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah bakteri sesudah menggunakan sabun 

cair yakni 96% sedangkan jumlah angka bakteri sesudah menggunakan sabun 

cair yakni 95%. Meskipun demikian kebiasaan mencuci tangan baik 

menggunakan sabun maupun hand sanitizer keduanya efektif menurunkan 

jumlah angka bakteri pada telapak tangan, karena berdasarkan penelitian (Cordita 

R N, 2017) Menyatakan bahwa mencuci tangan menggunakan sabun antiseptik 

lebih efektif dibandingkan mencuci tangan menggunakan hand sanitizer yakni 

efektifitas penurunan jumlah angka kuman mencuci tangan menggunakan hand 

sanitizer sebesar 60% dan sabun antiseptik sebesar 73%. 
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BAB VI 
PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap 30 sampel telapak 

tangan dibagi dua kelompok. Kelompok A yaitu menggunakan sabun cair dan 

kelompok B menggunakan hand sanitizer  

1. Hasil rata - rata  jumlah angka bakteri sebelum mencuci tangan yaitu 

5.162.000 koloni tiap mL, dan sesudah mencuci tangan menggunakan sabun 

cair yaitu 615.667 koloni tiap mL. Penurunan jumlah angka bakteri yaitu 

sebanyak 4.887.500 koloni tiap mL  atau 95%.  

2. Hasil rata – rata hasil rata-rata jumlah angka bakteri sebelum mencuci tangan 

yaitu 1.314.000 koloni tiap mL dan sesudah mencuci tangan yaitu 58.667 

koloni tiap mL. Penurunan angka bakteri yaitu sebanyak 1.255.333 koloni 

tiap mL atau 96%.  

3. Dari hasil penelitian: thit = 2,23755 > t0,05;(13) = 2,16037 disimpulkan  untuk  

menolak  Ho,  artinya ada perbedaan jumlah angka bakteri antara mencuci 

tangan menggunakan sabun cair dengan hand sanitizer. Dari hasil tersebut 

hand sanitizer yang lebih efektif menurunkan jumlah angka bakteri 

dibandingkan sabun cair yakni selisih sebesar 557.000 koloni tiap mL 

B. Saran 

1. Sebaiknya disiapkan sabun cair disetiap WC  dan hand sanitizer pada ruang 

kelas  dan kantor sehingga mahasiswa dan dosen bisa mencuci tangan 

sebelum dan sesudah beraktifitas. 

2. Kepada peneliti selanjutnya untuk melakukan penenelitian perbandingan 

jumlah angka bakteri antara mencuci tangan dengan menggunakan beberapa 

jenis hand sanitizer dan bakteri apa yang ada pada telapak tangan. 

3. Kepada masyarakat dihimbau agar melestarikan kebiasaan mencuci tangan 

sebelum dan sesudah beraktifitas baik menggunakan sabun cair atau hand 

sanitizer. 
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3. Tabulasi Hasil Penelitian Sebelum Dan Sesudah Mencuci Tangan 

Menggunakan Sabun Cair 

No. 

Sampel 

Jumlah Angka Bakteri Sebelum Dan Sesudah Mencuci Tangan 

Menggunakan Sabun Cair 

 

 Sebelum Sesudah Selisih 

1.  500.000 730.000 -230.000 

2.  3.800.000 1.925.000 1.875.000 

3.  4.900.000 480.000 4.420.000 

4.  1.140.000 70.000 1.070.000 

5.  350.000 3.000.000 02.650.000 

6.  11.200.000 760.000 10.440.000 

7.  0 0 0 

8.  0 0 0 

9.  3.595.000 0 3.595.000 

10.  22.900.000 0 22.900.000 

11.  1.060.000 0 1.060.000 

12.  10.300.000 0 10.300.000 

13.  16.945.000 1.960.000 14.985.000 

14.  320.000 0 320.000 

15.  420.000 310.000 110.000 

Jumlah  283.530.000 9.235.000 274.295.000 

Rata -

rata 
5.162.000 615.667 4.887.500 

 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

6. Tabulasi Hasil Penelitian Sebelum Dan Sesudah Mencuci Tangan 

Menggunakan Hand Sanitizer 

No. 

Sampel 

Jumlah Angka Bakteri Sebelum Dan Sesudah Mencuci 

Tangan Menggunakan Sabun Cair 

 

 Sebelum Sesudah Selisih 

1.  500.000 730.000 -230.000 

2.  3.800.000 1.925.000 1.875.000 

3.  4.900.000 480.000 4.420.000 

4.  1.140.000 70.000 1.070.000 

5.  350.000 3.000.000 02.650.000 

6.  11.200.000 760.000 10.440.000 

7.  0 0 0 

8.  0 0 0 

9.  3.595.000 0 3.595.000 

10.  22.900.000 0 22.900.000 

11.  1.060.000 0 1.060.000 

12.  10.300.000 0 10.300.000 

13.  16.945.000 1.960.000 14.985.000 

14.  320.000 0 320.000 

15.  420.000 310.000 110.000 

Jumlah  283.530.000 9.235.000 274.295.000 

Rata –

rata 
5.162.000 615.667 4.887.500 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Dari tabel perhitungan diperoleh: 

Rumus:  

 thit  = ��

√�

 

 SD = √�������� 

 Variansi (s2) = 
�

���
� ((x1 − x2)−

�

�� �
)� 

Keterangan : 

thit   = nilai t hitung 

   = rata-rata selisih pengukuran 1 dan 2 

��  = standar deviasi selisih pengukuran 1 dan 2 

n    = jumlah sampel 

Interpretasi  

d. Untuk menginterpretasikan uji t-test (uji t berpasangan) terlebih 

dahulu harus ditentukan : 

 Nilai signifikansi α = 0,05 = 95 % 

 Df (degree of freedom) untuk t bepasangan  df = n -1 

e. Bandingkan nilai   dengan thit dengan ttab= α: (n-1) 

f. Apabila : 

thit > ttab) =  Berbeda secara signifikansi (H0 ditolak)  

thit < ttab) =  Tidak berbeda secara signifikansi (H0 diterima) 

 =  
∑(�����)

�
  

 = 
��.���.���

��
 = 4.546.333 

 Variansi (s2) = 
�

���
� ((x1 − x2)−

�

�� �
)�)    

= 
�

��
(699.441.073.333.333) 

 = 0,071428571 x (699.441.073.333.333) 

      = 49.960.076.666.667 

SD = √�������� 



 
 

 
 

SD =√49.960.076.666.667 

SD = 7.068.244 

 thit  = ��

√�

 

thit = 
�.���.���
�.���.���

√��

 

thit = 
�.���.���
�.���.���

�,��

 

thit = 
�.���.���

�.���.���
              

thit = 2,48921 

 ttab =  

tα; 0,05 

df = n - 1 

df = 15 -1 = 14 

ttab = t0,05;(14) = 2,14479 

Karena  thit = 2,48921 > t0,05;(14) = 2,14479 disimpulkan  untuk  

menolak  Ho,  artinya ada perbedaan jumlah angka bakteri sebelum dan 

sesudah mencuci tangan menggunakan sabun cair. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Dari tabel perhitungan diperoleh: 

Rumus:  

 thit  = ��

√�

 

 SD = √�������� 

 Variansi (s2) = 
�

���
� ((x1 − x2)−

�

�� �
)� 

Keterangan :  

thit   = nilai t hitung 

   = rata-rata selisih pengukuran 1 dan 2 

��  = standar deviasi selisih pengukuran 1 dan 2 

n    = jumlah sampel 

Interpretasi  

a. Untuk menginterpretasikan uji t-test (uji t berpasangan) terlebih 

dahulu harus ditentukan : 

 Nilai signifikansi α = 0,05  = 95% 

 Df (degree of freedom) untuk t bepasangan  df = n -1 

b. Bandingkan nilai   dengan thit dengan ttab= α: (n-1) 

c. Apabila : 

thit > ttab) =  Berbeda secara signifikansi (H0 ditolak)  

thit < ttab) =  Tidak berbeda secara signifikansi (H0 diterima) 

 =  
∑(�����)

�
  

 = 
��.���.���

��
 = 1.133.333 

 Variansi (s2) = 
�

���
� ((x1 − x2)−

�

�� �
)� 

 = 
�

��
(49.634.855.555.556) 

 = 0,071428571 x (49.634.855.555.556) 

      =3.545.346.825.397 



 
 

 
 

 SD = √�������� 

SD =√3.545.346.825.397 

SD = 1.882.909 

 thit  = ��

√�

 

thit = 
�.���.���
�.���.���

√��

 

     thit = 
�.���.���
�.���.���

�,��

 

thit = 
�.���.���

���.���,�
 

thit = 2,32937 

 ttab =  

tα; 0,05 

df = n - 1 

df = 15 -1 = 14 

ttab = t0,05;(14) = 2,14479 

Karena  thit = 2,32937 > t0,05;(14) = 2,14479 disimpulkan  untuk  

menolak  Ho,  artinya  ada perbedaan jumlah angka bakteri sebelum 

dan sesudah mencuci tangan menggunakan hand sanitizer. 



 
 

 
 

 

 

 

 



 
 

 
 

Dari tabel perhitungan diperoleh: 

Rumus :  

 t��� =
�����

�
���� ���

���  ��� �
 (

�

��
�

�

��
)
 

 M � =
∑�� 

��
 

 M � =
∑�� 

��
 

 ��� = ∑X� 
� −

 (∑��)� 

��
 

 ��� = ∑X� 
� −

 (∑��)� 

��
 

Keterangan : 

M1  = rata-rata skor kelompok 1 

M2  = rata-rata skor kelompok 2 

SS1  = sum of square kelompok 1/jumlah kuadrat kelompok 1 

SS2  = sum of square kelompok 2/ jumlah kuadrat kelompok 2 

n1  = jumlah subjek/sample  kelompok 1 (15) 

n2  = jumlah subjek/sample  kelompok 2 (15) 

Interpretasi  

a. Untuk menginterpretasikan uji t independent sampel terlebih dahulu harus 

ditentukan : 

 Nilai signifikansi α = 0,05 

 Df (degree of freedom) untuk t bepasangan  df = n-2 

b. Bandingkan nilai   dengan thit dengan ttab= α: (n-2) 

c. Apabila : 

thit > ttab) =  Berbeda secara signifikansi (H0 ditolak)  

thit <  ttab) =  Tidak berbeda secara signifikansi (H0 diterima) 

 t��� =
�����

�
���� ���

���  ��� �
 (

�

��
�

�

��
)
 

 



 
 

 
 

 M � =
∑�� 

��
=

�.���.��� 

��
= 615.667 

 

 M � =
∑�� 

��
=

���.���

��
= 58.667 

 ��� = ∑X� 
� −

 (∑��)� 

��
 

 ��� = 17.989.125.000.000 −
 (�.���.���)� 

��
 

 ��� = 17.989.125.000.000 −
 (��.���.���.���.���)

��
   

               = 12.303.443.333.333 

 ��� = ∑X� 
� −

 (∑��)� 

��
 

 ��� = 774.400.000.000 −
 (���.���)� 

��
 

 ��� = 774.400.000.000 −
 (���.���.���.���)

��
 

    = 722.773.333.333 

 t��� =
�����

�
���� ���

���  ��� �
 (

�

��
�

�

��
)
 

 

 t��� =
���.������.���

�
��.���.���.���.���� ���.���.���.���

���  ��� �
 (

�

��
�

�

��
)

 

 

 t��� =
���.���

�
��.��������.���

��
 (�.����)

 

 

 t��� =
���.���

� ���.���.���.��� (�.����)
 

 t��� =
���.���

√��.���.���.���,��� 
 

 

 t��� =
���.���

���.���,���
 

= 2,23755 

 ttab =  

tα; 0,05 

df = n - 2 



 
 

 
 

df = 15 - 2 = 13 

ttab = t0,05;(13) = 2,16037 

Karena  thit = 2,23755 > t0,05;(13) = 2,16037 disimpulkan  untuk  

menolak  Ho,  artinya ada perbedaan jumlah angka bakteri antara mencuci 

tangan menggunakan sabun cair dengan hand sanitizer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

TABEL T 

Tabel  Persentase Distribusi t (df (degre of frendom)= 1 – 40) 

  

Sumber : Junaidi, 2010 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

LEMBAR KUESIONER 

 PERBANDINGAN JUMLAH ANGKA BAKTERI ANTARA MENCUCI 
TANGAN MENGGUNAKAN SABUN DENGAN HAND SANITIZER  

PADA MAHASISWA JURUSAN ANALIS KESEHATAN 
POLTEKKES KEMENKES KENDARI 

 
 

Data demografi    

Nomor responden :  

Nama   :  

Umur    :   Tahun 

Kelas   :  

Jenis kelamin      : 1. Laki-laki  

2. Perempuan 

1. Mencuci tangan menggunakan apa? 

a. Tanpa  sabun 

b. Sabun 

c. Hand sanitizer 

d. Sabun dan hand sanitizer 

2. Kebiasaan mencuci tangan berapa kali dalam sehari? 

a. 1 kali 

b. 3 kali 

c. > 3 kali 

3. Apa jenis sabun yang anda gunakan untuk mencuci tangan? 

a. Sabun cair 

b. Sabun batang 

c. Sabun cair dan sabun batang 

4. Berapa persen kandungan alkohol pada hand sanitizer yang anda gunakan? 

a. 60 - 70 % 

b. 71 - 80 % 

c. 81 – 90 % 



 
 

 
 

1. Alat Dan Bahan   

a. Korek, Spirtus, Erlenmeyer, Kaki Tiga, Gelas Kimia, Corong, Batang 

Pengaduk, Cawan Petri, Porselin,. 

 
 

b. Bahan Penelitian : Media NA, Hand Sanitizer, Sabun Cair, Nacl 0,9% 

 
c. Media NA siap pakai 

 
d. Nacl 0,9% steril siap pakai 

 
 



 
 

 
 

2. Proses Kerja  

 Pengambilan Sampel Swab 

Telapak Tangan 

a. Sawab Sebelum 

Mencuci Tangan 

Menggunakan Sabun 

Cair 

 
 

b. 6 Langkah Mencuci 

Tangan Menggunakan 

Sabun Cair 

 
c. Swab Sesudah Mencuci 

Tangan Meggunakan 

Sabun 

 

d. Swab Sebelum 

Mencuci Tangan 

Menggunakan Hand 

Sanitizer 

 
 

e. 6 Langkah Mencuci 

Tangan Menggunakan 

Hand Sanitizer 

 
f. Swab Sesudah Mencuci 

Tangan Menggunakan 

Hand Sanitizer 

 
 



 
 

 
 

3. Proses Kerja  

 Pengambilan Sampel Swab 

Telapak Tangan 

g. Sawab Sebelum 

Mencuci Tangan 

Menggunakan Sabun 

Cair 

 
 

h. 6 Langkah Mencuci 

Tangan Menggunakan 

Sabun Cair 

 
 

i. Swab Sesudah Mencuci 

Tangan Meggunakan 

Sabun 

 

j. Swab Sebelum 

Mencuci Tangan 

Menggunakan Hand 

Sanitizer 

 
 

k. 6 Langkah Mencuci 

Tangan Menggunakan 

Hand Sanitizer 

 
l. Swab Sesudah Mencuci 

Tangan Menggunakan 

Hand Sanitizer 

 



 
 

 
 

 Pengenceran Sampel Swab 

Telapak Tangan  

 

 
 

 Inokulasi Sampel Swab 

Telapak Tangan Ke Media 

NA 

a. Dipipet 0.1 Ml 

Suspensi (Sampel 

Pengenceran Swab 

Telapak Tangan) 

 

 

 

b. Ratakan Suspensi 

Menggunakan 

Drugalsky 

 
 

c. Inkubasi Selama 1x 24 

Jam  

 
 

 Hitung Jumlah Angka 

Bakteri 

 
 



 
 

 
 

3. Hasil Penelitian  

1. Sabun  

Sebelum  

sesudah 

 

2. Hand sanitizer 

Sebelum  

Sesudah  



 
 

 
 

 




