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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

Bab ini akan menjelaskan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, pertanyaan, serta manfaat dari penelitian yang akan dilakukan. 

1.1 Latar Belakang  

Data  statistik  dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Indonesia, 

melaporkan pada tahun 2015 total kunjungan ke fasilitas kesehatan mencapai 

146,7 juta dan meningkat pada tahun 2016 menjadi 177,8 juta. Total pemanfaatan 

BPJS Kesehatan pada tahun 2016 terdiri dari 120,9 juta kunjungan ke fasilitas 

kesehatan tingkat pertama, 49,3 juta kunjungan untuk poliklinik dan Rumah Sakit, 

serta rawat inap 7,6 juta. Melihat tingginya angka tersebut, Rumah Sakit dituntut 

untuk memberikan pelayanan terbaik sesuai dengan standar prosedur yang 

diterapkan oleh masing-masing Rumah Sakit yang ada di Indonesia.  

Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 44 pasal 29 ayat 1 C Tahun 

2009 mengenai Rumah Sakit yang berbunyi “Setiap  Rumah Sakit wajib 

memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, anti diskriminasi, dan 

efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan 

Rumah Sakit”. Undang- Undang Nomor 44 pasal 32 mengenai Rumah Sakit 

mengatakan “Setiap pasien mempunyai hak memperoleh kesehatan yang bermutu 

sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional; memperoleh 
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layanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan 

materi”. Dua pasal tersebut menjelaskan bahwa pemerintah Republik Indonesia 

menekankan kualitas pelayanan yang diberikan oleh tiap-tiap Rumah Sakit harus 

prima dan terstandarisasi. 

Salah satu indikator dari kualitas mutu pelayanan yang diberikan oleh Rumah 

Sakit dapat dilihat dari jumlah infeksi nosokomial atau kini disebut juga Health 

Care Associated Infection (HAI’s), infeksi ini adalah infeksi yang didapatkan 

pasien saat berada di Rumah Sakit dan berhubungan dengan pelayanan kesehatan. 

Infeksi nosokomial didapat dari penyampaian pelayanan pada suatu sarana 

pelayanan kesehatan sebagai hasil prosedur invasif, pemakaian antibiotik, adanya 

organisme yang resisten dengan berbagai obat, dan pelanggaran dalam kegiatan 

pencegahan dan kontrol infeksi (Potter dan Perry, 2010). Infeksi nosokomial 

juga dijelaskan sebagai infeksi yang menginfeksi pasien di Rumah Sakit atau 

fasilitas kesehatan lainnya, dimana saat pasien datang ke Rumah Sakit belum ada 

atau pun belum menginkubasi dalam tubuh pasien, termasuk juga infeksi yang 

didapat di Rumah Sakit namun timbul setelah pulang, biasanya ditransmisikan 

melalui staf kesehatan melalui pelayanan yang diberikan. Infeksi yang paling 

umum ditemukan adalah infeksi saluran kencing, infeksi luka operasi, pneumonia, 

dan infeksi pada aliran peredaran darah (United States Agency for International 

Development, 2015).  

Mengingat pentingnya isu mengenai infeksi nosokomial yang terjadi di dalam 

Rumah Sakit atau pun fasilitas kesehatan lainnya, Kementerian Kesehatan 
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Indonesia melakukan standarisasi pada setiap Rumah Sakit yang terakreditasi, 

angka kejadian infeksi nosokomial atau health care associated 

infection harus berada pada angka <1,5% (Depkes dalam USAID, 2015). 

Sejalan dengan Kementerian Kesehatan Indonesia, Joint Commision International 

dalam International Patients Safety Goals ke lima menyatakan bahwa setiap 

Rumah Sakit wajib untuk menurunkan risiko dari HAI’s dengan memberikan 

pencegahan penularan infeksi melalui pembelajaran, pelatihan, pengalaman atau 

sertifikasi bagi setiap pekerja kesehatan di Rumah Sakit, dan pemimpin Rumah 

Sakit wajib untuk menyediakan sumber-sumber saintifik dan terstandarisasi 

sebagai langkah pencegahan dan pengontrolan infeksi menular (Joint Commission 

International, 2014). 

Salah satu infeksi nosokomial yang umum terjadi yaitu infeksi pada akses 

intravena perifer. Akses intravena perifer atau peripheral intravenous device or 

catheter (PIVC) merupakan akses atau prosedur yang paling sering digunakan 

pada pasien yang dirawat di Rumah Sakit. Penggunaan akses ini dimaksudkan 

sebagai akses untuk memasukan obat-obatan, cairan, produk darah maupun untuk 

pengambilan sampel darah untuk tes diagnostik (The Royale Children’s Hospital 

Melbourne, 2014). Keuntungan dari prosedur ini ialah pasien tidak perlu secara 

berulang ditusuk dengan jarum ketika obat- obatan hendak diinjeksikan ke dalam 

peredaran darah. Namun, ada beberapa risiko dan komplikasi karena pemasangan 

akses ini diantaranya hematoma, nyeri, dan infeksi, emboli, tromboemboli, 

infiltrasi, ekstravasasi, dan yang paling sering ditemukan ialah phlebitis. Rata-rata 
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sekitar 0,1-63,3% pasien yang terpasang IV access mengalami phlebitis (Sari et al, 

2016).   

Salah satu penyebab flebitis yang disebabkan oleh bakteri adalah kesalahan 

pada prosedur pemasangan akses intravena. Hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Quental et al (2013) di Rumah Sakit Umum di Brazil, melaporkan bahwa dari 11 

kasus bakterial phlebitis ditemukan bahwa salah satu penyebab infeksi adalah 

Staphylococus aureus, dan bakteri ini menyebabkan infeksi pada peredaran darah. 

Penulis pada artikel tersebut memaparkan bahwa setelah dilakukan audit dan 

observasi selama pemasangan di Emergency Department, penyebab yang 

mengambil peran paling besar ialah hand hygiene, desinfeksi dan penggunaan 

sarung tangan. 

Survei prevalensi yang dilakukan pada 55 Rumah Sakit di 14 negara di Asia 

Selatan-Timur, Eropa, Mediterania Timur dan Pasifik Barat oleh WHO 

menemukan bahwa rata-rata 8,7% pasien di Rumah Sakit berjuang melawan 

infeksi nosokomial dan 1,4 juta pasien menderita infeksi yang disebabkan karena 

hospitalisasi dan terinfeksi sehingga menyebabkan mereka dalam kondisi medis 

yang mengancam. Dalam studi tersebut juga ditemukan bahwa sekitar 5-10% 

pasien yang di rawat inap terinfeksi sekitar 1-2 infeksi dan angka ini ditambah 

dengan temuan bahwa negara berkembang berisiko 2-20 kali lebih besar daripada 

negara maju untuk terinfeksi di Rumah Sakit (WHO dalam Ginawi et al, 

2014).Penelitian yang dilakukan oleh Fernandes et al (2016) menemukan bahwa 

pasien di Rumah Sakit setelah pemasangan akses intravena di Rumah Sakit 



5   

Central University Hospital of Asturias (Spain) melakukan penelitian pada pada 

178 pasien menemukan bahwa 5,6% dari total pasien mengalami phlebitis awal, 

21,4% kemungkinan besar akan mengalami phlebitis dan 11,2% sudah positif 

phlebitis. 

Total kejadian phlebitis di salah satu Rumah Sakit Swasta di Indonesia Tengah 

pada Januari 2017 sampai dengan Maret 2018 terjadi 498 kasus dengan 84 kasus 

diantaranya disebabkan karena bacteremia atau karena infeksi bakteri. Data audit 

cuci tangan dari salah satu Rumah Sakit Swasta di Indonesia Tengah pada tahun 

2017, persentase ketepatan cuci tangan berdasarkan lima momen oleh rekomendasi 

WHO ditemukan berada pada angka 72,403%. Sedangkan standar persentase 

ketepatan cuci tangan oleh Australian Health Ministers’ Advisory Council 

(AHMAC) pada tahun 2017 adalah 80% dan target ketepatan cuci tangan oleh 

Health and Safety Executive sebagai lembaga yang bertanggungjawab dalam 

kesehatan di Inggris adalah 90%. 

Perawat sebagai health care workers memegang peranan penting dalam kasus 

kejadian terjadinya infeksi nosokomial atau pun flebitis. Sebagai pribadi yang 

hampir 24 jam bersama dan bersentuhan dengan pasien, perawat bertanggung 

jawab penuh dalam pemberian pelayanan kesehatan yang berkualitas, terapeutik 

dan tidak membahayakan pasien. Oleh karena itu penting bagi perawat untuk 

melakukan setiap tindakan medis sesuai dengan standar yang berlaku. Standar 

yang berlaku dalam pemasangan akses intravena dimuat dalam Standar Prosedur 

Operasional (SPO) yang berlaku pada tiap-tiap instasi kesehatan untuk menjadi 
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pedoman bagi perawat. Sayangnya, masih banyak perawat yang tidak melakukan 

tindakan pemasangan akses intravena sesuai dengan SPO yang ada. 

Fenomena diatas membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan 

mencari tahu bagaimana gambaran keseluruhan dari pelaksanaan SPO pemasangan 

akses intravena di Rumah Sakit. Ruangan Unit Gawat Darurat dipilih sebagai 

ruangan yang diteliti oleh karena setelah beberapa kali melakukan observasi pada 

ruangan tersebut, peneliti mendapati bahwa 4 dari 7 perawat yang berdinas pada 

dua shift pada tanggal 9-10 April 2018, ditemukan tidak mencuci tangan sebelum 

pemasangan infus atau pun tidak menggunakan sarung tangan dengan alasan 

kesulitan untuk merasakan vena yang akan ditusuk. Hal ini sangat menarik bagi 

peneliti karena ternyata masih ada perawat yang belum melaksanakan SPO 

pemasangan akses intravena yang sudah ditentukan oleh Rumah Sakit. 

1.2 Rumusan Masalah  

Pemasangan akses intravena adalah salah satu akses utama yang dipilih oleh 

tim medis sebagai port dalam memberikan obat, efek farmakologi yang 

ditimbulkan pun lebih cepat karena obat yang diinjeksikan langsung masuk ke 

dalam peredaran darah. Namun, pemasangan akses intravena harus dilakukan 

dengan teknik aseptik yang benar dan didahului dengan prosedur mencuci tangan 

dan menggunakan sarung tangan sesuai dengan prosedur operasional yang sudah 

terstandar untuk mencegah adanya mikroorganisme yang mungkin dapat masuk ke 

peredaran darah karena tindakan ini. Efek yang ditimbulkan dari pemasangan 

yang tidak sesuai prosedur dapat membahayakan pasien dan menyebabkan efek 
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samping seperti phlebitis dan bahkan infeksi sistemik yang berakibat pada 

kematian. Oleh karena adanya fenomena di atas, peneliti tertarik untuk mengetahui 

gambaran pelaksanaan Standar Prosedur Operasional pemasangan akses intravena 

di Satu Rumah Sakit Swasta  Indonesia Bagian Tengah. 

1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan Umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran 

pelaksanaan Standar Prosedur Operasional pemasangan akses intravena di Unit 

Gawat Darurat Satu Rumah Sakit Swasta Indonesia Bagian Tengah.  

1.4 Pertanyaan Penelitian  

Berdasarkan pemaparan masalah dari latar belakang penelitian sebelumnya, 

maka pertanyaan penelitian adalah “Bagaimana gambaran pelaksanaan Standar 

Prosedur Operasional pemasangan akses intravena di Satu Rumah Sakit Swasta 

Indonesia Bagian Tengah?” 

1.5 Manfaat Penelitian  

Beberapa manfaat dari penelitian ini, yaitu :  

a. Bagi Rumah Sakit  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber ilmiah untuk 

perawat dalam mengevaluasi tindakan keperawatan yang dilakukan sehingga dapat 

memberikan pelayanan yang benar dan tidak membahayakan serta disaat yang 

sama, meningkatkan kualitas pelayanan Rumah Sakit. 
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b. Bagi Mahasiswa  

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai materi dasar untuk memahami 

pentingnya prosedur dan Teknik yang benar dalam pemasangan akses intravena.  

c. Bagi Peneliti Selanjutnya  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pengetahuan baru, 

sumber data dasar atau dapat juga digunakan untuk penelitian lanjutan guna 

mengembangkan ilmu pengetahuan kedepannya, khususnya dalam dunia 

keperawatan.  

  




