
 
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Pembangunan kesehatan diarahkan kepada peningkatan mutu sumber 

daya manusia dan lingkungan yang saling mendukung dengan pendekatan 

paradigma sehat, yang memberikan prioritas pada upaya peningkatan 

kesehetan. Oleh karena itu untuk meningkatkan pelayanan kesehatan 

dibutuhkan peningkatan mutu, cakupan dan efisiensi melalui perilaku 

penerapan dan penyempurnaan standar pelayanan, standar tenaga, standar 

peralatan, standar profesi dan peningkatan manajemen Rumah Sakit. Pelayanan 

kesehatan berkualitas perlu ditunjang dengan pelayanan keperawatan yang 

berkualitas, karena pelayanan keperawatan merupakan bagian integral dari 

pelayanan kesehatan. Perawat memiliki peran yang sangat besar dalam 

menentukan kualitas pelayanan dan citra rumah sakit, karena 90% pelayanan 

kesehatan rumah sakit diberikan oleh perawat (Trianiza E. , 2011).  

Upaya untuk meningkatan mutu kualitas pelayanan kesehatan oleh setiap 

pelayanan kesehatan dibutuhkan tindakan yang komprehensif dan responsif 

terhadap kejadian yang tidak diinginkan agar kejadian tersebut tidak terulang 

kembali. oleh karena itu,  setiap management rumah sakit berupaya dalam 

meningkatkan pelayanan di Rumah Sakit khususnya kenyamanan dan 

keselamatan pasien. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) 
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pasien (Patient safety) di rumah sakit dan salah satu sasarannya, yaitu: 

pengurangan resiko infeksi terkait pelayanan kesehatan. (KEMENKES RI 

No.11, 2017). 

Infeksi nosokomial masih menjadi masalah di dunia kesehatan, salah 

satunya adalah flebitis. Flebitis merupakan salah satu indikator mutu pelayanan 

minimal rumah sakit dengan standar kejadian ≤1,5% (Depkes RI, 2008). Suatu 

penelitian yang dilakukan oleh WHO menunjukkan bahwa sekitar 8,7% dari 55 

Rumah Sakit dari 14 negara yang berasal dari Eropa, Timur Tengah, Asia 

Tenggara dan Pasifik menunjukkan adanya infeksi nosokomial Hospital 

Acquired Infection (HAI’s) dan untuk Asia Tenggara sebanyak 10,0%
 
(Putri, 

2016). Untuk data flebitis yang peneliti dapat dari bagian infection control 

salah satu Rumah Sakit Swasta di Indonesia Tengah, pada tahun 2017 tercatat 

angka flebitis sebesar 1,56%. Sedangkan data flebitis disalah satu Rumah Sakit 

yang akan diteliti tercatat sebesar 1,05% angka flebitis dari 2961 total pasien 

ditahun 2017. 

Flebitis merupakan infeksi nosokomial yaitu infeksi yang disebabkan  

oleh mikroorganisme yang dialami oleh pasien yang terpasang kateter 

intravena diikuti dengan manifestasi klinis yang muncul sekurang-kurangnya 

3x24 jam setelah pasien terpasang kateter intravena. Kateter intravena sebagai 

jalur pemberian obat, cairan, dan pemberian produk darah, atau sampling darah 

selama dirawat di Rumah Sakit. Tindakan penatalaksanaan infus merupakan 

tindakan invasif yang dapat meyebabkan masuknya bakterial karena tidak 

dilakukannya teknik aseptik saat memasang infus, memberikan obat melalui 
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selang intravena, dan lamanya pemakaian kateter intravena (Iradiyanti & 

Kurnia , Juli 2013). Oleh karena itu, perawat harus memiliki keterampilan dan 

pengetahuan dalam memberikan terapi infus yang aman, efektif, serta 

melakukan perawatan infus yang berkualitas (Wayunah, Nurachmah, & 

Mulyono, juli 2013).  

Upaya yang dapat dilakukan perawat untuk mencegah terjadinya flebitis 

adalah perawat melakukan teknik aseptik saat pemasangan infus dan saat 

memberikan obat melalui kateter  intravena, perawat mencuci tangan dan 

menggunakan cairan antiseptik, mempertahankan sterilitas sistem infus saat 

mengganti selang, larutan dan balutan dan pemberian obat intravena sesuai 

SPO (Iradiyanti & Kurnia , Juli 2013). 

Melalui observasi awal yang dilakukan oleh peneliti disalah satu ruang 

inap Rumah Sakit Swasta di Indonesia Tengah pada bulan januari 2018, hasil 

yang didapatkan adalah dari 32 perawat yang melakukan tindakan pemberian 

obat intravena sesuai SPO hanya berjumlah 12 perawat.  Sehingga peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian tentang pelaksanaan tindakan pemberian 

obat intravena sesuai SPO. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui 

pelaksanaan perawat dalam melakukan tindakan sesuai SPO dalam 

memberikan obat intravena di satu Rumah Sakit Swasta di Indonesia Tengah.  

1.2. Rumusan Masalah 

 

Upaya untuk memberikan kenyamanan kepada pasien rawat inap yang 

menggunakan terapi intravena yaitu dengan menurunkan angka flebitis, maka 

perawat harus melakukan terapi intravena dengan benar sesuai SPO. Oleh 
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karena itu, peneliti berinisiatif untuk melakukan penelitian tentang gambaran 

pelaksanaan perawat dalam memberikan obat intravena sesuai SPO di ruang 

rawat inap salah satu Rumah Sakit Swasta di Indonesia Tengah. 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengobservasi  pelaksanaan 

tindakan pemberian obat intravena di ruang rawat inap Satu Rumah Sakit 

Swasta di Indonesia Tengah. 

1.4. Pertanyaan Penelitian  

Bagaimana pelaksanaan tindakan pemberian obat intravena di ruang 

rawat inap Satu Rumah Sakit Swasta di Indonesia Tengah? 

1.5. Manfaat Penelitian 

 

1.5.1. Manfaat bagi Rumah Sakit 

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi presentasi 

perawat yang melakukan tindakan pemberian obat melalui intravena sesuai 

SPO dan sebagai bahan evaluasi perawat oleh pihak rumah sakit agar dapat 

meningkatkan tindakan aseptik sesuai SPO dalam pemberian obat intravena 

untuk mencegah terjadinya flebitis. 

1.5.2. Manfaat bagi institusi pendidikan  

Untuk memberikan gambaran serta informasi bagi peneliti berikutnya 

yang penelitiannya berkaitan dengan penelitian ini agar kedepannya lebih 

bisa dikembangkan dengan variabel yang lebih luas. 

1.5.3. Manfaat bagi peneliti selanjutnya 

Sebagai bahan refrensi untuk melakukan penelitian sejenis dan lebih 

lanjut dalam bidang yang sama. 




