
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Infeksi masih merupakan salah satu masalahkesehatan di dunia, termasuk di 

Indonesia. Ditinjau dariasal atau didapatkan infeksi dapat berasal dari 

komunitas(community acquired infection) atau berasal darilingkungan rumah sakit yang 

sebelumnya dikenal dengannosokomial. Infeksi nosokomial atau sekarang 

disebutdengan infeksi berkaitan dengan pelayanan kesehatanatau healthcare associated 

infections (HAIs), dan infeksiyang didapat dari pekerjaan menjadi masalah penting 

diseluruh dunia yang terus meningkat (Depkes, 2009). 

Resiko infeksi nosokomial selain dapat terjadi pada pasien yang dirawat 

dirumah sakit, dapat juga terjadi pada para petugas Rumah Sakit. Berbagai 

prosedur penanganan pasien memungkinkan petugas terpajan dengan kuman yang 

berasal dari pasien. Infeksi yang berasal dari pertugas juga berpengaruh pada 

mutu pelayanan (Nurmatono, 2005).  

Kemampuan perawat untuk mencegah transmisi infeksi dirumah sakit dan 

upaya pencegahan adalah tingkat pertama dalam pemberian pelayanan bermutu. 

Perawat berperan dalam pencegahan infeksi nosokomial, hal ini disebabkan perawat 

merupakan salah satu anggota tim kesehatan yang berhubungan langsung dengan klien 

dan bahan infeksius diruang rawat.Perawat juga bertanggung jawab menjaga 

keselamatan klien dirumah sakit melalui pencegahan kecelakaan, cidera, trauma, dan 

melalui penyebaran infeksi nosokomial (Handiyani, 1999). Aktifitas perawat yang tinggi 

dan cepat, hal ini menyebabkan perawat kurang memperhatikan tehnik septik dalam 

melakukan tindakan keperawatan (Potter, 2005). 
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Terjadinya infeksinosokomial menimbulkan beberapa masalah, 

yaitumenimbulkan angka kesakitan dan kematian, penambahanhari perawatan, 

peningkatan biaya perawatan danketidakpuasan baik pasien maupun keluarganya 

(Manurung, 2013)Kejadian infeksi nosokomial belum diimbangidengan pemahaman 

bagaimana mencegah infeksinosokomial dan implementasi secara baik. Kondisi 

inimemungkinkan angka kejadian infeksi nosokomial dirumah sakit meningkat. Karena 

itu perlu pemahaman yangbaik tentang cara-cara penyebaran infeksi yang 

mungkinterjadi di rumah sakit. Penyebaran infeksi di rumah sakitumumnya terjadi 

melalui tiga cara yaitu melalui udara,percikan dan kontak langsung dengan pasien 

(Dored, 2011) 

Kesehatan yang baik bergantung sebagian pada lingkungan yang aman. Praktisi 

atau teknisi yang memantau atau mencegah penularan infeksi membantu melindungi 

klien dan pekerja perawatan kesehatan dari penyakit. Klien dalam lingkungan perawatan 

kesehatan beresiko terkena infeksi karena daya tahan yang menurun terhadap 

mikroorganisme infeksius, meningkatnya pajanan terhadap jumlah dan jenis penyakit 

yang disebabkan oleh mikroorganisme dan prosedur invasif. Dengan cara 

mempraktikkan teknik pencegahan dan pengendalian infeksi, perawat dapat 

menghindarkan penyebaran mikroorganisme terhadap klien (Potter & Perry, 2005). 

Pengetahuan tentang pencegahan infeksi sangat penting untuk petugas rumah 

sakit dan sarana kesehatan lainnya merupakan sarana umum yang sangat berbahaya, 

dalam artian rawan untuk terjadi infeksi. Kemampuan untuk mencegah transmisi infeksi 

di rumah sakit dan upaya pencegahan infeksi adalah tingkatan pertama dalam 

pemberian pelayanan yang bermutu (Martono, 2003) 

        Walaupun penyebaran penyakit infeksi dirumah sakit telah dikenal sejak lama, 

pemahaman bagaimana mencegah infeksi nosokomial (yang didapat di rumah sakit) dan 



implementasi secara baik masih sulit. Penularan infeksi nosokomial memerlukan 3 

unsur, yaitu sumber mikroorganisme, sasaran yang sensitif, dan cara penularan (Tietjen, 

2004). 

 Salah satu strategi yang sudah terbukti bermanfaat dalam pengendalian infeksi 

nosokomial adalah peningkatan kemampuan petugas kesehatan dalam metode 

Universal Precautions atau dalam bahasa Indonesia Kewaspadaan Universal (KU) yaitu 

suatu cara penanganan baru untuk meminimalkan pajanan darah dan cairan tubuh dari 

semua pasien, tanpa memperdulikan status infeksi. Dasar KU adalah cuci tangan secara 

benar, penggunaan alat pelindung, desinfeksi dan mencegah tusukan alat tajam, dalam 

upaya mencegah transmisi mikroorganisme melalui darah dan cairan tubuh (Sulianti, 

2007). 

  Berdasarkan prevalensi infeksi nosokomial rumah sakit di dunia lebih dari 1,4 

juta atau sedikitnya 9% pasien rawat inap di seluruh dunia mendapatkan infeksi 

nosokomial, penelitian yang dilakukan oleh WHO dari 55 rumah sakit dari 14 negara 

yang mewakili 4 kawasan (Eropa, timur tengah, Asia Tenggara dan Pasifik Barat) 

terdapat sekitar 8,7% menujukkan adanya infeksi nosokomial dan 10,0% untukAsia 

Tenggara (WHO, 2012). Hasil survey World Health Organozations(WHO) pada tahun 

2016, menyatakan bahwa di Eropa prevalensi kejadian infeksi nosokomial setiap 

tahunnya lebih dari 4 juta – 4,5 juta pasien, sedangkan di Amerika Serikat prevalensi 

pasien terkena infeksi nosokomial pertahunnya diperkirakan sekitar 1,7 juta pasien. 

Prevalensi ini mewakili 4,5 % untuk 99.000 kematian (WHO, 2016).  

  Di Indonesia melalui Departemen Kesehatan RI, telah melakukan survey pada 

tahun 2013 terhadap 10 Rumah Sakit Umum Pendidikan, didapatkan angka yang cukup 

tinggi 6-16 % angka infeksi nosokomial, dengan rata-rata 9,8%. Survey yang dilakukan di 

10 rumah sakit di DKI Jakarta ini menunjukkan bahwa pasien rawat inap yang mendapat 



infeksi yang baru selama dirawat di rumah sakit adalah sebanyak 9,8% (Depkes RI, 

2013). Phlebitis adalah infeksi yang tertinggi di rumah sakit swasta atau pemerintah 

dengan jumlah pasien 2.168 pasien dari jumlah pasien berisiko 124.733 (1.7%) (Depkes 

RI,2010). 

Hasil pengamatan peneliti di beberapa ruang rawat inap Rumah Sakit Umum 

Imelda, mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan tindakan kepada pasien telah 

diterapkan dengan baik dan hasil wawancara dengan 3 perawat mengaku kurang 

memahami tentang infeksi nosokomial, selama ini mereka hanya tahu bahwa penyakit 

yang diperoleh pasien selama dirawat di rumah sakit dikatakan infeksi nosokomial, 3 

perawat mengaku telah mentaati penggunaan APD dalam melayani pasien. Namun, 

penggunaan APD ini belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik, karena dalam 

melakukan intervensi kepada pasien dengan penyakit ringan mereka tidak menggunakan 

APD yang standar seperti masker dan sarung tangan. Tetapi waktu melakukan intervensi 

kepada pasien dengan penyakit menular, perawat telah menggunakan APD yang telah 

disediakan di masing-masing ruang. 

        Peran perawat dalam pencegahan infeksi nosokomial tentu saja paling penting, 

dimana rata-rata setiap harinya 7-8 jam perawat melakukan kontak pershift perhari 

dengan pasien. Adapun waktu efektif kontak dengan pasien adalah setengah jam kerja 

yaitu sekitar 4 jam, maka akan menjadi sumber utama terpapar infeksi nosokomial.Oleh 

karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang hubungan pengetahuan 

perawat tentang infeksi nosokomial (healthcare associated infections) dengan tindakan 

pengendalian dan pencegahannya di ruang rawat inap Rumah Sakit Umum Imelda 

Medan 

 

1.2 Perumusan Masalah 



 Berdasarkan latar belakang diatas maka masalah penelitian adalah apakah ada 

hubungan pengetahuan perawat tentang infeksi nosokomial (healthcare associated 

infections) dengan tindakan pengendalian dan pencegahannya di ruang rawat inap 

Rumah Sakit Umum Imelda Medan 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

 Untuk menganalisis hubungan pengetahuan perawat tentang infeksi nosokomial 

(healthcare associated infections) dengan tindakan pengendalian dan pencegahannya di 

ruang rawat inap Rumah Sakit Umum Imelda Medan 

1.3.2. Tujuan Khusus 

1. Untuk mengetahui pengetahuan perawat tentang infeksi nosokomial (HAIs) 

2. Untuk mengetahui tindakan perawat dalam pengendalian dan pencegahan infeksi 

nosokomial (HAIs) 

3. Untuk menganalisis hubungan pengetahuan perawat tentang infeksi nosokomial 

dengan tindakan pengendalian dan pencegahan infeksi nosokomial (HAIs) 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Bagi Perawat di Rumah Sakit 

Sebagai bahan masukan bagi perawat dirumah sakit, khususnya bagi perawat 

yang bekerja di ruang rawat inap sehingga dalam pelaksanaan tindakan keperawatan 

perawat mampu memahami dan mengambil tindakan yang tepat terhadap 

pengendalian dan pencegahan infeksi nosokomial pada pasien 

1.4.2. Bagi Instansi Pendidikan 

Sebagai bahan masukan bagi instansi pendidikan untuk mengintegrasikan 

pembelajaran yang terkait dengan infeksi nosokomial dan tindakan pengendalian dan 



pencegahan infeksi nosokomial pada pasien pascabedah guna memperluas wawasan 

dalam pengembangan ilmu keperawatan. 

1.4.3. Bagi Peneliti Selanjutnya  

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi tambahan ataupun data 

awal untuk pengembangan penelitian selanjutnya tentang infeksi nosokomial dan 

tindakan pengendalian dan pencegahannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


