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BAB I 

PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang penelitian, rumusan 

masalah, tujuan umum dan tujuan khusus penelitian, pertanyaan penelitian, serta 

manfaat dari penelitian yang dilakukan. 

1.1 Latar Belakang 

 Keselamatan pasien (patient safety) adalah suatu sistem dimana 

Rumah Sakit membuat suatu asuhan menjadi lebih aman, sistem tersebut 

diharapkan dapat mencegah terjadinya cedera yang disebabkan kesalahan 

dalam melakukan tindakan, atau tidak melakukan tindakan yang 

seharusnya dilakukan (Depkes, 2008). Peningkatan mutu pelayanan di 

Rumah Sakit dapat dilakukan dengan mengembangkan akreditasi Rumah 

Sakit dimana indikator utamanya adalah International Patient Safety 

Goals (IPSG) atau Sasaran Keselamatan Pasien (SKP) (The Joint 

Commision International [JCI], 2011).  

 Pelaksanaan program keselamatan pasien dalam pelayanan Rumah 

Sakit dipengaruhi oleh berbagai faktor yang terdiri dari: organisasi dan 

manajemen, lingkungan kerja yang bersifat blaming dan beban kerja 

berlebih, team work, faktor tugas seperti ketersediaan standard operating 

procedure (SOP) dan faktor individu yang meliputi pengetahuan, 

keterampilan, sikap dan kondisi fisik atau mental (Cahyono, 2008). 
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  Upaya yang dilakukan untuk menjaga keselamatan pasien, salah 

satunya dengan menerapkan SOP dalam setiap tindakan perawat. SOP 

merupakan tata cara atau tahapan yang dibakukan dan yang harus dilalui 

untuk menyelesaikan suatu proses kerja tertentu (Simamora, 2012).  

 Adanya SOP ini agar mengetahui dengan jelas peran dan fungsi 

tiap-tiap posisi perawat dalam organisasi, memperjelas alur tugas, 

wewenang dan tanggung jawab dari petugas terkait. Peran perawat dalam 

terapi infus terutama dalam melakukan tugas delegasi, dapat bertindak 

sebagai care giver, dimana seorang perawat harus memiliki pengetahuan 

tentang bidang praktik keperawatan yang berhubungan dengan pengkajian, 

perencanaan, implementasi, dan evaluasi dalam perawatan terapi infus 

(Sely Madona, 2013). 

Pemasangan infus atau terapi intravena, yaitu untuk 

mempertahankan cairan, menyeimbangkan elektrolit saat pasien 

kehilangan zat makanan dan juga sebagai penyalur pemberian obat saat 

tubuh pasien membutuhkan obat yang harus langsung dimasukan ke dalam 

pembuluh darah untuk proses farmakodinamik yang lebih cepat dari obat 

tersebut.(Aryani, dkk., 2009, hlm.111; Darmadi, 2008, hlm.64). 

Kepatuhan adalah tingkat perilaku pasien yang tertuju terhadap 

intruksi atau petunjuk yang diberikan dalam bentuk terapi apapun yang 

ditentukan, baik diet, latihan, pengobatan atau menepati janji pertemuan 

dengan dokter (Stanley, 2007).  



3 

 

SOP pemasangan infus adalah langkah-langkah prosedur untuk 

memasukkan cairan secara parenteral dengan menggunakan intravenous 

kateter melalui intravena (SOP Rumah Sakit Dr. Kariadi, 2011). Akibat 

dari ketidakpatuhan melakukan pemasangan infus sesuai SOP dapat 

menyebabkan komplikasi, salah satunya adalah infeksi phlebitis. Infeksi 

nosokomial merupakan infeksi yang terjadi pada pasien ketika berada di 

Rumah Sakit atau ketika berada di fasilitas kesehatan lainnya. Berbagai 

macam infeksi nosokomial yang dapat mengenai berbagai organ atau 

sistem tubuh dan dipengaruhi oleh berbagai faktor penyebab, maka sangat 

beralasan jika infeksi nosokomial dapat berupa berbagai macam infeksi, 

seperti Infeksi Saluran Kemih (ISK), phlebitis, bronchopneumonia, 

decubitus, dehiscensi luka operasi, influenza, selulitis, dan sepsis. Dari 

sekian banyak jenis infeksi nosokomial, phlebitis menempati peringkat 

pertama dibanding dengan infeksi lainnya (Depkes RI, 2013).  

Penelitian yang dilakukan 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 (HAIs) dan untuk Asia Tenggara 

sebanyak 10,0% (Rimba Putri, 2016). Angka kejadian infeksi nosokomial 

juga telah dijadikan salah satu tolak ukur mutu pelayanan di Rumah Sakit. 

Phlebitis didefinisikan sebagai inflamasi vena yang disebabkan oleh 

iritasi kimia maupun mekanik. Hal ini dikarakteristikkan dengan adanya 

daerah yang memerah dan hangat disekitar daerah penusukan atau 
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sepanjang vena, nyeri atau rasa lunak di daerah penusukan atau sepanjang 

vena, dan pembengkakan (Brunner & Suddarth, 2013).  

Phlebitis menjadi indikator mutu pelayanan minimal Rumah Sakit 

dengan standar kejadian ≤ 1,5% (Depkes RI, 2008). Data Depkes RI 

Tahun 2013 angka kejadian phlebitis di Indonesia sebesar 50,11 % untuk 

Rumah Sakit Pemerintah sedangkan untuk Rumah Sakit Swasta sebesar 

32,70 % (Rizky W, 2014). 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan selama satu minggu, di 

nurse station 5.1 dan 5.2 didapatkan bahwa, enam dari 37 perawat atau 

16% tidak melakukan SOP pemasangan infus secara benar, yaitu pada 

tahap kerja perawat tidak menggunakan sarung tangan, bengkok, perlak 

pada saat pemasangan infus sehingga, jika ada darah yang menetes di 

brankar dapat menjadi penyebaran bakteri atau infeksi. Berdasarkan data 

yang didapat melalui infection control Rumah Sakit Swasta Indonesia 

Bagian Tengah jumlah phlebitis di ruang rawat inap pada tahun 2017 

dengan angka kejadian (2,83 %). 

1.2 Rumusan Masalah 

Pemasangan infus atau terapi intravena ini juga dapat menyebabkan 

infeksi pada pasien dan biasanya disebut dengan phlebitis, karena 

ketidakpatuhan dalam menjalankan SOP pemasangan infus. Berdasarkan 

hasil observasi yang dilakukan selama satu minggu, di nurse station 5.1 

dan 5.2 didapatkan bahwa, enam dari 37 perawat atau sekitar 16% tidak 

melakukan SOP pemasangan infus secara benar, yaitu pada tahap kerja 



5 

 

perawat tidak menggunakan sarung tangan, bengkok, perlak pada saat 

pemasangan infus jika ada darah yang menetes di brankar dapat menjadi 

penyebaran bakteri atau infeksi. Berdasarkan data yang didapat melalui 

infection control Rumah Sakit Swasta Bagian Indonesia Tengah jumlah 

phlebitis di ruang rawat inap pada tahun 2017 dengan angka kejadian (2,83 

%). Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang 

gambaran kepatuhan perawat dalam melaksanakan SOP pemasangan infus 

di Satu Rumah Sakit Swasta Indonesia Bagian Tengah. 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1  Tujuan Umum 

  Tujuan umum dari penelitian ini untuk mengetahui gambaran 

kepatuhan  perawat dalam  melaksanakan SOP  pemasangan infus di Satu 

Rumah Sakit Swasta Indonesia Bagian Tengah. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1) Mengidentifikasi umur, jenis kelamin, ruangan dan lama kerja dari 

perawat lantai lima di satu Rumah Sakit Swasta Bagian Indonesia 

Tengah. 

2) Mengidentifikasi kepatuhan perawat pada tahap persiapan perawat 

dalam melaksanakan SOP pemasangan infus di satu Rumah Sakit 

Swasta Indonesia Bagian Tengah. 
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3) Mengidentifikasi kepatuhan perawat pada tahap kerja perawat dalam 

melaksanakan SOP pemasangan infus di satu Rumah Sakit Swasta 

Indonesia Bagian Tengah. 

4) Mengidentifikasi kepatuhan perawat pada tahap evaluasi perawat 

dalam melaksanakan SOP pemasangan infus di satu Rumah Sakit 

Swasta Indonesia Bagian Tengah. 

1.4 Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan pernyataan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya 

maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Gambaran 

Kepatuhan Perawat Dalam Melaksanakan SOP Pemasangan Infus Di Satu 

Rumah Sakit Swasta Indonesia Bagian Tengah? 

1.5 Manfaat penelitian 

Beberapa manfaat yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan 

adalah: 

1.5.1 Manfaat untuk Penulis 

1) Memberikan informasi mengenai Gambaran Kepatuhan Perawat 

Dalam Melaksanakan SOP Pemasangan Infus Di Satu Rumah Sakit 

Swasta Indonesia Bagian Tengah. 

2) Melatih penulis dalam bidang penelitian serta menguji kepekaan 

analisis dalam penulisan karya ilmiah. 
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1.5.2 Manfaat untuk Institusi Pendidikan 

1) Penelitian ini dapat memberikan informasi kepada dosen dan 

mahasiswa. 

2) Penelitian ini dapat menjadi acuan untuk bahan penelitian 

selanjutnya. 

3) Penelitian ini berguna bagi setiap perawat dan mahasiswa 

keperawatan untuk melakukan pemasangan infus yang benar 

sesuai SOP. 

1.5.3 Manfaat untuk Lahan Praktik 

1) Penelitian ini dapat memberikan informasi tentang pentingnya 

melakukan pemasangan infus sesuai dengan SOP kepada perawat. 

2) Penelitian ini dapat membantu Rumah Sakit dalam mengurangi 

tingkat kejadian infeksi. 

3) Penelitian ini dapat membantu Rumah Sakit dalam meningkatkan 

mutu pelayanan Rumah Sakit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




