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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

 Pemasangan infus merupakan tindakan invasive yaitu memasukkan jarum 

abocath ke dalam pembuluh darah vena yang kemudian disambungkan dengan 

selang infus dan dialiri cairan infus (Aryani 2009 & Darmadi 2008). Akan tetapi 

terapi intravena yang diberikan terus menerus dan dalam jangka waktu yang lama 

akan meningkatkan terjadinya komplikasi dari pemasangan infus, salah satunya 

adalah phlebitis. Phlebitis merupakan inflamasi pada satu atau lebih lapisan dinding 

vena yang menyebabkan nyeri, kulit berwarna merah dan teraba keras, dan pasien 

merasa tidak nyaman selama menjalani perawatan di rumah sakit (Higginson & 

Parry, 2011). Penyebab phlebitis yang paling sering adalah karena ketidaksesuaian 

ukuran kateter, jarum abocath, pemilihan lokasi vena, jenis, cairan kurang aseptik 

saat pemasangan, waktu kanulasi yang lama dan tidak mengganti posisi infus 

kurang dari tiga hari (Alexander, Corrigan, Gorski, Hankins, & Perucca, 2010). 

Menurut Darmawan (2008) phlebitis merupakan infeksi oleh mikroorganisme yang 

dialami oleh pasien selama dirawat di rumah sakit, diikuti dengan manifestasi klinis 

yang muncul sekurang – kurangnya 3x24 jam. Hal ini ditunjukkan dengan adanya 

daerah yang merah, nyeri dan pembengkakan di daerah penusukan atau sepanjang 

vena (Carson, Samuel, Dychter, David, Gold, & Haller, 2012). Kejadian phlebitis 

pada pasien akan memperpanjang lama rawat inap, akibatnya beban finansial 

keluarga pun bertambah (Uslusoy & Mete, 2008). Oleh karena itu salah satu upaya 

untuk menjaga keselamatan pasien dan mengurangi lama rawat inap pasien akibat 
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kejadian phlebitis adalah melakukan tindakan sesuai dengan Standar Operasional 

Prosedur yang sudah ditetapkan. Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan 

tata cara atau tahapan yang dibakukan dan harus dilalui untuk menyelesaikan suatu 

proses kerja tertentu (Simamora, 2012).  

  Data hasil survei prevalensi phlebitis yang di lansir WHO (2002) dalam 

Nugroho (2013) menunjukan bahwa dari sejumlah 55 rumah sakit dari 14 negara 

yang mewakili 4 Kawasan WHO (Eropa, Timur Tengah, Asia Tenggara dan Pasifik 

Barat) menunjukkan rata-rata 8,7% pasien rumah sakit mengalami infeksi 

nosokomial. Setiap saat, lebih dari 1,4 juta orang di seluruh dunia menderita 

komplikasi dari infeksi yang diperoleh di rumah sakit. Frekuensi tertinggi infeksi 

nosokomial dilaporkan dari rumah sakit di Kawasan Timur Tengah dan Asia 

Tenggara (11,8% dan 10,0% masing-masing), dengan prevalensi 7,7% dan 9,0% 

masing-masing di Kawasan Eropa dan Pasifik Barat. 

Penelitian yang dilakukan oleh Jeli dan Ulfa (2014)  di Rumah Sakit 

Pembina Kesejahtraan Umum (PKU) Muhammadiyah gombong Yogyakarta 

menunjukkan bahwa seluruh perawat tidak patuh (100%) dalam melaksanakan SOP 

pemasangan infus. Hasil wawancara mendalam menunjukkan bahwa komitmen, 

hubungan sosial, kelangkaan, resiprositas, validasi sosial dan otoritas terkait 

kepatuhan perawat belum terwujud dengan baik dalam hal pelaksanaan SOP 

pemasangan infus. Hal ini dapat disebabkan karena kurangnya sosialisasi dan 

evaluasi SOP pemasangan infus. Disimpulkan bahwa seluruh perawat tidak patuh 

dalam melaksanakan SOP pemasangan infus di RS PKU Muhammadiyah 

Gombong. Penelitian yang dilakukan oleh (Maria & Kurnia, 2012) menunjukan 
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bahwa perawat yang melakukan tindakan pemasangan infus sesuai SOP (11,8%) 

dari 68 responden perawat. Menurut Kusumawati, S. D., Liestyaningrum, W., 

Sutrami, D., & Arini, D. (2015). Dalam penelitiannya di IGD rumah sakit islam siti 

hajar sidoarjo menunjukan bahwa hampir sebagian besar (47,2%) pemasangan 

infus dilakukan dengan baik. Hal ini membuktikan bahwa masih banyak perawat di 

Indonesia yang belum menerapkan SOP pemasangan infus dengan baik dan benar. 

       Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan dengan observasi langsung 

selama ini di ruang rawat inap Rumah Sakit Swasta di Indonesia Barat menunjukan 

bahwa masih ada beberapa perawat yang tidak melakukan pelaksanaan standard 

operating procedure pemasangan infus yang sesuai dengan SOP yang sudah 

ditetapkan misalnya tidak menggunakan sarung tangan atau pun tidak mencuci 

tangan sebelum dan sesudah melakukan tindakan pemasangan infus, desinfeksi 

kulit tidak adekuat (kadang menyentuh kembali kulit yang sudah didesinfeksi), dan 

kadang menutup area insersi dengan plester. Selain itu pemilihan lokasi penusukan, 

kecepatan tetesan, penggunaan ukuran kateter yang tidak sesuai juga masih 

dilakukan oleh beberapa perawat. Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada 

lima orang perawat tentang kepatuhan mereka terhadap pelaksanaan SOP 

pemasangan infus, lima orang perawat yang dijadikan sampel mengatakan bahwa 

mereka mengetahui tentang SOP pemasangan infus akan tetapi setelah dilakukan 

observasi saat melakukan pemasangan infus ternyata ada beberapa kriteria 

(misalnya teknik aseptik) yang tidak dilaksanakan sesuai dengan SOP pemasangan 

infus yang sudah di tetapkan. Sehingga peneliti tertarik akan meneliti tentang 

gambaran pelaksanaan standard operating procedure pemasangan infus yang di 
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lakukan oleh perawat, menjadi salah satu masalah yang perlu diperhatikan di 

Rumah Sakit Swasta Indonesia Bagian Barat. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalahnya adalah 

bagaimanakah gambaran pelaksanaan standard operating procedure pemasangan 

infus oleh perawat di ruang rawat inap Rumah Sakit Swasta Indonesia Bagian Barat. 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

1.3.1. Tujuan Umum 

 Mengetahui gambaran pelaksanaan standard operating procedure 

pemasangan infus oleh perawat di ruang rawat inap Rumah Sakit Swasta Indonesia 

Bagian Barat. 

1.3.2. Tujuan Khusus 

1. Mengidentifikasi pelaksanaan standard operating procedure persiapan 

pemasangan infus oleh perawat di ruang rawat inap Rumah Sakit Swasta 

Indonesia Bagian Barat 

2. Mengidentifikasi pelaksanaan standard operating procedure tindakan 

pemasangan infus oleh perawat di ruang rawat inap Rumah Sakit Swasta 

Indonesia Bagian Barat 

3. Mengidentifikasi pelaksanaan standard operating procedure penyelesaian 

pemasangan infus oleh perawat di ruang rawat inap Rumah Sakit Swasta 

Indonesia Bagian Barat. 
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1.4. Pertanyaan Penelitian 

 Berdasarkan pernyataan masalah yang telah di paparkan sebelumnya, maka 

pertanyaan peneliti bagaimanakah gambaran pelaksanaan standard operating 

procedure pemasangan infus oleh perawat di ruang rawat inap Rumah Sakit Swasta 

Indonesia Bagian Barat? 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

1.5.1. Manfaat Teoritis 

  Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu 

pengetahuan bagi perawat tentang bagaimana pelaksanaan standard operating 

procedure pemasangan infus yang sesuai dengan SOP yang sudah ditetapkan. 

1.5.2. Manfaat Praktis 

  Dengan mengetahui gambaran pelaksanaan standard operating procedure 

pemasangan infus oleh perawat di ruang rawat inap Rumah Sakit Swasta Indonesia 

Bagian Barat diharapkan dapat bermanfaat bagi setiap perawat khususnya perawat 

yang bekerja di Rumah Sakit Swasta Indonesia Bagian Barat, sebagai masukan 

yang membangun guna meningkatkan tindakan asuhan keperawatan yang lebih 

baik sesuai dengan SOP yang sudah ditetapkan. 

 

 

 

 




