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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Fasilitas Kesehatan 

Fasilitas layanan kesehatan merupakan kesatuan sarana maupun prasarana yang 

dimanfaatkan untuk menyelenggarakan usaha layanan kesehatan, baik yang bersifat 

mempromosikan, mencegah, menyembuhkan, hingga merehabilitasi yang 

dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun masyarakat. Taraf 

kesehatan masyarakat yang optimal dapat dicapai dengan sarana sera prasarana 

kesehatan yang dapat diakses oleh seluruh penduduk dengan menyediakan 

pelayanan kesehatan guna meningkatkan kesehatan, pengobatan penyakit, kontrol 

kesehatan, serta pengembalian kesehatan. 

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat bertanggung jawab atas penyediaan 

fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan UU Nomor 36 Tahun 2009 mengenai 

kesehatan menjelaskan bahwa Pemerintah memiliki tanggung jawab akan akses 

Fasilitas Layanan Kesehatan untuk penduduk agar meraih taraf kesehatan yang 

paling tinggi. 

Pemerintah Daerah bisa memutuskan banyak serta tipe sarana maupun prasaran 

layanan kesehatan izin pengoperasian di daerahnya dengan mempertimbangkan 

kapabilitas untuk menggunakan teknologi, fungsi sosial, penggunaannya, pola 

penyakit, jumlah dan distribusi penduduk, keperluan kesehatan, hingga besar 

daerah seturut dengan yang dijelaskan pada UU Nomor 36 Tahun 2009. 

2.2. Puskesmas 

Puskesmas merupakan unit penyelenggara teknis dinas kesehatan kabupaten/kota 

yang memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan pembangunan kesehatan di 

sebuah daerah kerja. Puskesmas sebagai unit pelaksana teknis (UPTD) dinas 

kesehatan kabupaten/kota, merupakan unit pelaksana tingkat pertama yang bertugas 

sebagai pelaksana beberapa kebijakan teknis operasional dinas kabupaten/kota [11]. 

Dalam layanan kesehatan untuk penduduk secara terperinci, sesuai, serta 

berkualitas merupakan peran Puskesmas sebagai unit terdepan dengan 

melaksanakan usaha pemberdayaan masyarakat dengan tujuan mempertinggi 



 

  

 

7 

kapabilitas penduduk agar hidup sehat, serta menjadi pusat riset serta menaikkan 

kesehatan penduduk di suatu lingkungan kerja [2]. 

Pusat pembangunan kesehatan merupakan fungsi Puskesmas sebagai suatu unit 

pelaksana fungsional. Puskesmas merupakan pusat pelayanan kesehatan tahap awal 

yang menjalankan aktivitas secara lengkap, terpadu serta berkaitan di lingkungan 

masyarakat di sebuah wilayah tertentu dan pusat pemberdayaan peran serta 

penduduk di sektor kesehatan [12]. 

Kewenangan Puskesmas merupakan segelintir usaha untuk meningkatkan 

kesehatan yang merupakan tanggung jawab Dinas Kesehatan Kota maupun 

Kabupaten seturut dengan kapabilitasnya. Secara nasional, satu kecamatan 

merupakan standar lingkup pelayanan dari Puskesmas. Namun jika pada sebuah 

kecamatan ada lebih dari satu Puskesmas, maka kewenangan daerah kerja 

dilimpahkan antar Puskesmas dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan 

(RW, kelurahan, desa), serta setiap Puskesmas secara operasional memiliki 

tanggung jawab langsung kepada dinas kesehatan kota/kabupaten [11]. 

Guna meraih taraf kesehatan penduduk semaksimal mungkin lewat usaha 

Kesehatan sesuai yang dijabarkan pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik 

Indonesia No. 75 Tahun 2014 mengenai Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) 

diperlukan keberadaan layanan kesehatan yang bermutu serta optimal dari penyedia 

layanan kesehatan, maka dari itu diharapkan produktivitas kerja yang maksimal dari 

penyedia layanan kesehatan itu sendiri. 

2.3. Limbah 

Keberadaan bermacam fasilitas layanan kesehatan termasuk puskesmas, klinik, 

serta rumah sakit akan menyumbang sampah padat dan cair. Sampah/limbah padat 

Puskesmas/rumah sakit sering disebut dengan sampah rumah sakit. Sampah 

padat/solid merupakan benda-benda yang tidak digunakan, tidak disukai maupun 

wajib dibuang, biasanya dari aktivitas individu, serta memiliki sifat padat [13]. 

Limbah padat Puskesmas merupakan seluruh sampah Puskesmas yang memiliki 

wujud padat akibat aktivitas yang terdiri atas sampah medis padat dan non medis 

[14]. 
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Sampah padat layanan kesehatan merupakan sampah yang dihasilkan oleh kegiatan 

pelayanan kesehatan, termasuk limbah medis dan non medis, yaitu [15]: 

1. Sampah non medis merupakan sampah padat yang diperoleh dalam aktivitas 

rumah sakit selain kegiatan medis yang bersumber dari taman, dapur, serta 

kantor dimana bisa digunakan lagi jika terdapat fasilitas yang memadai. 

2. Sampah medis padat terdiri atas sampah yang banyak mengandung logam berat, 

sampah kontainer tekanan tinggi, sampah sitotoksik, sampah obat, sampah benda 

tajam, sampah patologis, serta sampah infeksius. 

3. Sampah infeksius mengacu pada sampah yang mengandung organisme patogen 

yang tidak umum ditemukan. Kuantitas serta virulensi mikroorganisme tersebut 

mampu menularkan penyakit kepada orang dengan imunitas rendah 

4. Sampah sangat infeksius merupakan sampah yang berasal dari proliferasi serta 

penyimpanan materi yang sangat menular, autopsi, organ hewan, maupun materi 

lainnya yang telah diinokulasi, terinfeksi maupun bersinggungan dengan materi 

yang sangat mudah menularkan. 

2.3.1. Limbah Medis 

Limbah medis merupakan sampah yang tidak terpakai atau tidak berguna dalam 

kegiatan pelayanan, termasuk sampah pertamanan. Limbah medis seringkali 

merupakan bahan kimia yang bersifat toxic serta infeksius yang mampu 

menurunkan kesehatan individu apabila tidak diolah dengan sesuai akan merusak 

kelestarian lingkungan. Limbah medis Puskesmas mengacu pada limbah padat dan 

cair yang dihasilkan oleh semua aktivitas medis [13]. 

Limbah medis memiliki potensi bahaya yang dapat ditimbulkan, sehingga telah 

digolongkan oleh Departemen Kesehatan RI sebagai berikut [16]: 

1. Sampah benda tajam, yakni instrumen yang mempunyai sisi, sudut, maupun 

ujung yang tajam serta mampu menembus kulit contohnya pisau bedah, pecahan 

kaca, pipet pasteur, peralatan infus, serta jarum suntik 

2. Sampah infeksius, merupakan sampah yang berhubungan dengan pasien yang 

perlu diisolasi akibat penyakit infeksius serta sampah laboratorium yang terkait 

dengan pemeriksaan mikrobiologi serta pemeriksaan mikrobiologi di ruang 

perawatan/isolasi penyakit menular. 
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3. Sampah jaringan tubuh, yang termasuk cairan tubuh, darah, anggota tubuh, serta 

organ berasal dari autopsi maupun operasi. 

4. Sampah sitotoksik mengacu pada materi yang terpapar obat sitotoksik selama 

aktivitas terapi, pengangkutan, maupun peracikan sitotoksik 

5. Sampah farmasi, termasuk sisa obat-obatan yang kadaluarsa, obat yang sudah 

tidak dibutuhkan, obat yang dibuang akibat batch tidak sesuai persyaratan 

maupun bungkus yang mengalami kontaminasi, serta yang dihasilkan selama 

peracikan obat. 

6. Sampah kimia adalah sampah yang diperoleh dari pemanfaatan senyawa kimia 

pada proses pengobatan, kedokteran hewan, sterilisasi, laboratorium, atau 

penelitian. Sampah ini berbeda dengan sampah kimia yang dikategorikan 

menjadi sampah farmasi serta sampah sitotoksik. 

7. Sampah radioaktif, yaitu materi yang bersinggungan dengan radio isotop untuk 

keperluan medis atau penelitian radionuklida. 

Limbah medis dikategorikan ke dalam lima (5) kelompok berdasarkan 

pengelolaannya, yakni [16]: 

a. Golongan A contohnya adalah: 

1. Dressing bedah, swab serta semua sampah yang terkontaminsai dari 

lingkungan tersebut 

2. Material linen dari kasus penyakit infeksi. 

3. Semua jaringan tubuh manusia maupun hewan dari laboratorium serta materi 

lainnya yang berhubungan dengan dressing serta swab 

b. Golongan B contohnya adalah: pecahan gelas, cartridge, jarum, syringe bekas, 

maupun benda tajam yang lain 

c. Golongan C contohnya adalah: sampah dari post partum serta laboratorium 

(kecuali yang masuk pada golongan A). 

d. Golongan D contohnya adalah: sampah materi farmasi maupun materi kimia lain 

e. Golongan E contohnya adalah stamag bags, incontinencepad, urinoir, 

disposable, serta pelapis bed-pan 
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2.3.2. Limbah Non Medis 

Selain limbah atau sampah medis, Puskesmas juga menghasilkan sampah non 

medis. Sampah non medis merupakan sampah lokal yang diperoleh dari fasilitas 

layanan kesehatan terkait. Hampir seluruh sampah tersebut adalah sampah organik, 

bukan sampah B3, maka bisa dikelola bersama dengan limbah kota lainnya. Tipe 

sampah non medis contohnya adalah limbah cair dari aktivitas laundry, sampah cair 

domestik, serta limbah padat [16]. 

Limbah padat non medis merupakan seluruh limbah solid/padat selain limbah solid 

medis yang ditimbulkan dari bermacam aktivitas, contohnya [17]: 

1. Kantor/administrasi 

2. Ruang inap 

3. Ruang tunggu 

4. Unit perlengkapan 

5. Unit pelayanan 

6. Unit gizi/dapur 

7. Halaman parkir dan taman 

2.4. Faktor yang Berhubungan dengan Pelaksanaan Sistem Pengelolaan 

Limbah Medis 

2.4.1. Usia 

Dengan bertambahnya usia seseorang, maka dirinya akan bertambah kuat serta 

dewasa dalam bertindak maupun berperilaku. Individu yang berumur lebih tua 

umumnya memiliki kepercayaan yang lebih dibandingkan individu yang berumur 

lebih muda [18]. Umur partisipan adalah faktor yang mempengaruhi ciri khas 

partisipan sehingga menjadi pembeda dalam ilmu serta kedewasaan partisipan atau 

wawasan responden. Umur yang semakin bertambah, bisa memberi pengaruh atas 

kekuatan seseorang dan level kematangan dalam berpikir dan bekerja. Dalam 

hubungan sosial antar penduduk, individu yang berumur cenderung mendapatkan 

kepercayaan lebih daripada individu yang masih muda. Faktor yang menjadi dasar 

ialah kematangan jiwa serta pengalaman [19]. 
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Seseorang yang memiliki usia lebih dewasa memiliki tingkat pengalaman yang 

lebih tinggi sehingga memudahkan mereka untuk memahami banyak hal 

dibandingkan dengan orang yang memiliki usia lebih muda, tetapi orang yang 

mempunyai usia lebih muda mempunyai kelebihan serta kapabilitas untuk 

menyerap ilmu dibandingkan dengan responden yang berusia lebih tua [18]. 

Menurut umur angkatan kerja, dibagi ke dalam 3 kelompok yaitu usia lanjut usia 

(lebih dari 54 tahun), usia produktif (15-54 tahun), serta usia anak-anak (0-14 tahun) 

[20]. 

2.4.2. Tingkat Pendidikan 

Menurut konferensi pendidikan dasar internasional pengembangan mutu sumber 

daya manusia dipengaruhi oleh contoh aspek utama yaitu pendidikan. Berdasarkan 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pendidikan merupakan sebuah tahap 

penyesuaian perilaku serta tindakan individu /kelompok pada upayanya untuk 

mendewasakan diri lewat sebuah usaha penyuluhan serta bimbingan. Perilaku serta 

pemikiran ketika berhadapan dengan masalah yang muncul di lingkungan kerja 

dipengaruhi oleh tingkat pendidikan. Individu dengan level pendidikan yang tinggi 

cenderung cepat mencari solusi, daripada individu yang mempunyai level 

pendidikan yang lebih rendah [21]. 

Tingkat pendidikan merupakan faktor yang memberikan dampak baik atas variabel 

peningkatan kinerja. Hal ini tersebut dapat diartikan bahwa peningkatan indeks 

pada pendidikan akan berbanding lurus dengan peningkatan produktivitas yang 

mengalami kenaikan yang berpengaruh. Sebaliknya apabila terdapat pengurangan 

terhadap level pendidikan menyebabkan kinerja cenderung melemah [22]. 

2.4.3. Durasi Kerja 

Durasi kerja merupakan durasi partisipan bertugas, dihitung saat pertama kali 

bertugas hingga saat ini. Durasi kerja yang lebih panjang menghasilkan pengalaman 

serta ilmu yang berguna untuk pegawai, maka mereka akan lebih teliti serta 

condong mematuhi ketentuan kerja yang sudah dibuat. Apabila pekerja yang 

mempunyai durasi kerja yang lebih pendek umumnya akan kurang waspada [19]. 
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2.4.4. Pengetahuan 

Kognitif atau pengetahuan adalah salah satu faktor utama yang mempengaruhi 

perilaku. Tindakan yang berlandaskan kesadaran serta ilmu cenderung bertahan 

lama dibandingkan dengan tindakan yang tidak berlandaskan kesadaran maupun 

ilmu. Pengujian ilmu bisa dilaksanakan melalui angket maupun wawancara yang 

berisi tentang pertanyaan seputar materi yang diuji dari objek analisa. Ilmu yang 

dipunyai tidak senantiasa menjadi landasan pengujian, pada konteks ini yakni ilmu 

yang baik tidak selalu menjamin individu bersikap baik juga [18]. 

2.4.5. Sikap 

Sikap adalah tanggapan atau reaksi terbatas individu atas sebuah objek maupun 

rangsangan. Sikap secara langsung memperlihatkan konotasi keberadaan 

keserasian atas rangsangan khusus yang pada hidup keseharian adalah respons yang 

memiliki sifat emosional atas rangsangan sosial. Sikap bukan sebuah kegiatan 

maupun tindakan namun adalah predisposisi tindakan suatu perilaku [19]. 

2.4.6. Tindakan 

Tindakan merupakan perbuatan/gerakan dari tubuh sesudah memperoleh stimulus 

maupun respons dari lingkungan hingga internal maupun eksternal tubuh. 

Umumnya, sikap disalurkan melalui perbuatan, namun tidak bisa dikategorikan 

bahwa sikap serta tindakan mempunyai relasi yang terstruktur. Sebuah sikap tidak 

senantiasa tergambar pada tindakan (overt behaviour). Guna mengimplementasikan 

sikap ke dalam tindakan dibutuhkan aspek pendukung maupun sebuah keadaan 

yang memudahkan seperti fasilitas serta aspek pendukung dari seluruh pihak [19]. 

2.5. Pengelolaan Limbah Medis 

Teknis pengolahan limbah medis berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan No. 56 Tahun 2015 dilaksanakan melalui: 

1. Pemilahan 

Klasifikasi dilaksanakan dengan memberikan wadah seturut dengan tipe 

smapah medis, wadah ini umumnya memanfaatkan plastik yang diberi warna, 

contohnya merah menunjukkan materi beracun, hitam menunjukkan materi 



 

  

 

13 

non medis, serta kuning menunjukkan materi infeksius. Wadah tersebut 

ditandai dengan label yang mudah terbaca sehingga mempermudah pembedaan 

antara tempat sampah non medis dengan tempat sampah medis. 

2. Pewadahan 

Sampah umumnya disimpan dalam jangka waktu tertentu di tempat timbulan 

sampah. Maka demikian, seluruh unit wajib memfasilitasi wadah tamping 

sesuai wujud, besar, serta kuantitas tempat penampungan harus diatur seturut 

dengan keadaan serta volume sampah. Kriteria wadah untuk menampung 

sampah yakni: 

a. Dibuat dari materi yang anti korosi 

b. Kedap air, khususnya apabila dimanfaatkan untuk tempat sampah basah 

c. Dapat ditutup rapat 

d. Mudah dikosongkan 

e. Mudah dibersihkan 

f. Tahan dengan benda runcing atau tajam/ tidak menyebabkan kebisingan 

3. Pengangkutan Limbah 

Petugas pengangkut sampah yang mengambil sampah wajib memberi 

perlakuan tertentu pada sampah seperti:  

a. Kantong sampah dengan simbol warna hanya boleh dibawa jika sudah 

tertutup 

b. Petugas wajib memakai setelan proteksi, contohnya menggunakan seragam 

terusan serta sarung tangan ketika mengumpulkan kantong sampah 

c. Apabila terdapat kontaminasi pada bagian eksternal kantong, dibutuhkan 

kantong baru untuk melapisi kantong yang kotor beserta isinya 

d. Petugas wajib melapor jika mendapati objek tajam yang bisa melukainya 

pada kantong yang keliru 

e. Semua petugas tidak diizinkan memasukkan tangan ke dalam kantong 

sampah 

 

 

Kantong limbah segera dibawa serta dikelompokkan sesuai simbol warna, lalu 

diangkut ke tempat penampungan temporer. Gerobak harus dikosongkan serta 
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dicuci setiap hari untuk transportasi, jika perlu bersihkan dengan larutan 

kaporit 

4. Penyimpanan Sementara 

Sesudah petugas mengumpulkan dan mengangkut limbah, mereka 

membawanya ke tempat penyimpanan temporer. Tempat penyimpanan 

temporer tersebut harus: 

a. Kontainer yang memiliki tutup. 

b. Kontainer yang terdapat pada daerah strategis. 

c. Disimpan di lokasi kering/mudah dikeringkan. 

d. Terhindar dari individu yang tidak bertanggung jawab. 

5. Pengolahan 

Limbah medis wajib dibakar, apabila tidak memungkinkan maka wajib 

dikubue dengan kapur lalu ditanam. Insinerator adalah instrumen pemanas 

yang menggunakan minyak solar yang suhunya melebihi 1.000°C serta 

memiliki corong asap dengan tinggi setidaknya 35 m. Insinerator merupakan 

instrumen untuk mengolah sampah medis yang dalam hal ini merupakan 

pembakaran bersuhu tinggi. Meskipun umumnya sebagian besar organisasi 

layanan kesehatan menjalin perjanjian dengan pihak luar untuk menangani 

sampah medis. 

2.6. Sumber Limbah Puskesmas 

Rumah sakit/Puskesmas menghasilkan berbagai limbah saat menjalankan 

fungsinya, beberapa di antaranya adalah sampah berbahaya. Sampah pelayanan 

kesehatan dikelompokkan menurut sifat sampahnya, yaitu:  

a. Sampah infeksius, merupakan sampah yang berkaitan dengan penderita yang 

perlu menjalani isolasi akibat penyakit infeksius serta sampah laboratorium 

yang terkait dengan pemeriksaan mikrobiologi serta pemeriksaan mikrobiologi 

di ruang perawatan/isolasi penyakit menular. 

b. Sampah sitotoksik mengacu pada materi yang terpapar obat sitotoksik selama 

aktivitas terapi, pengangkutan, maupun peracikan sitotoksik 

c. Sampah domestik merupakan sampah yang tidak berkaitan dengan layanan 

medis atau layanan atas pasien [20]. 
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Sampah menurut air limbah dikategorikan ke dalam 3 kelompok yakni: 

a. Air limbah infeksius, yaitu air sampah yang terkait dengan layanan medis, 

contohnya perawatan, pengecekan penyakit infeksius, serta mikrobiologi di 

berbagai fasilitas pelayanan kesehatan. 

b. Air limbah domestik merupakan air sampah yang tidak terkait dengan perawatan 

medis yakni air buangan dari dapur, toilet, kamar mandi, dll. 

c. Air limbah kimia mengacu pada air sampah dari pemanfaatan senyawa kimia di 

penelitian, sterilisasi, laboratorium, medis, maupun prosedur lainnya. 

2.7. Dampak Limbah Terhadap Kesehatan dan Lingkungan 

Selain berobat, pelayanan kesehatan juga dapat mengobati bermacam penyakit 

yang bersumber dari pasien serta tamu yang berstatus carrier. Bakteri tersebut 

mampu bertahan hidup serta berproliferasi pada objek seperti perlengkapan medis 

dan non medis, makanan, lantai, air, serta udara. Bakteri berpotensi memasuki 

tenaga kerja dan penderita baru dari lingkungan. Hal tersebut dikenal dengan 

infeksi nosokomial [17]. 

Sampah medis yang terdiri atas sampah padat serta cair berpotensi menimbulkan 

pajanan yang bisa mengakibatkan cedera atau penyakit. Bahaya limbah kesehatan 

dapat berasal dari satu atau lebih karakteristik berikut ini [15]: 

a. Sampah memiliki kandungan agen infeksius 

b. Sampah memiliki sifat genotoksik 

c. Sampah memiliki kandungan senyawa kimia maupun obat berbahaya atau 

beracun 

d. Sampah memiliki sifat radioaktif 

e. Sampah memiliki kandungan benda tajam 

Semua orang yang bersinggungan dengan sampah B3 di sarana kesehatan mungkin 

memiliki risiko, khususnya individu yang bekerja di sarana yang menghasilkan 

sampah B3 serta individu yang terlibat dalam pekerjaan pengelolaan limbah 

tersebut, atau berisiko karena kecerobohan sistem pengelolaan limbah. Kategori 

utama yang memiliki resiko contohnya: 
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a. Pekerja layanan kesehatan, perawat, dokter maupun petugas pemeliharaan 

rumah sakit. 

b. Pasien yang dirawat di instansi pelayanan kesehatan maupun di rumah 

c. Individu yang menjenguk pasien rawat inap 

d. Pekerja di bidang pelayanan pendukung yang bekerjasama dengan lembaga 

layanan kesehatan masyarakat, contohnya, divisi transportasi, pengolahan 

sampah, serta binatu. 

e. Pekerja di bagian pembuangan limbah (contohnya pada tempat pemuangan 

sampah akhir atau insinerator, termasuk pemulung) [15]. 

2.8. Timbulan Limbah Medis 

Timbulan limbah yang diproduksi rumah sakit/Puskesmas bergantung oleh 

bermacam aspek contohnya keadaan umum disekitar rumah sakit/puskesmas, status 

sosial serta ekonomi pasien, tipe pelayanan medis yang disediakan, banyaknya 

pekerja medis, daya tampung ruangan, serta banyaknya tempat tidur [23]. Timbulan 

limbah merupakan jumlah limbah yang terkumpul dari warga dengan besaran 

volume hingga berat per kapita setiap harinya, maupun luas bangunan, atau 

perpanjangan jalan (SNI 19-2454-2002). Pemahaman terhadap data timbulan 

limbah dilakukan guna mengetahui sarana serta kapasitas setiap satuan pengolahan 

limbah contohnya sarana prasarana, sarana pengangkut dan jalur distribusi, sarana 

daur ulang, dan jenis TPA. 

Menentukan timbulan limbah yang diproduksi harian adalah langkah pertama 

dalam pengolahan limbah. Dengan memahami timbulan limbah, volume serta 

jumlah tempat penampungan lokal yang direkomendasikan untuk difasilitasi, 

pilihan dan kapasitas insinerator. Untuk mengetahui timbulan limbah dapat 

digunakan pengukuran berat atau volume. 

Timbulan limbah umumnya dilambangkan dengan [24]:  

• Satuan berat: kilogram per individu setiap harinya (kg/o/h), kilogram per meter 

per segi bangunan setiap harinya (kg/m/h) atau kilogram per tempat tidur setiap 

harinya (kg/bed/h). 
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• Satuan Volume: liter per individu setiap harinya (l/o/h), liter per meter persegi 

bangunan setiap harinya (l/m/h) atau liter per tempat tidur setiap harinya 

(l/bed/h). 

  


