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BAB I 

PENDAHULUAN 

 Di dalam bab ini para peneliti menjelaskan tentang latar belakang, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, pertanyaan penelitian dan manfaat penelitian. 

1.1. Latar belakang 

Setiap tahunnya, jutaan pasien yang masuk ke rumah sakit 

membutuhkan akses vaskular (Saini R et al, 2011). Sekitar 50% pasien yang 

dirawat inap (in patient) di rumah sakit memerlukan kateter intravena 

perifer atau infus (Singh R et al, 2009). Di Amerika Serikat hampir 200 juta 

kateter intravena perifer digunakan setiap tahunnya (Gargar AP et al, 2017). 

Pemasangan canula intravena perifer untuk cairan dan obat-obatan 

merupakan prosedur invasive yang umumnya dilakukan kepada pasien rawat 

inap di seluruh dunia (Ray-Barruel G et al, 2014). Pemakaian kateter 

intravena perifer dapat menimbulkan komplikasi yaitu plebitis dengan angka 

kejadian mencapai 27% hingga 70% (Saini R et al, 2011; Singh R et al, 

2009).  

Plebitis terkait kateter intravena (infus) adalah inflamasi di dinding 

interior pembuluh darah vena yaitu pada lapisan/tunika intima (Saini R et al, 

2011). Plebitis masih menjadi masalah signifikan di dalam praktik klinik 

dan menyebabkan ketidaknyamanan bagi pasien karena penggantian kanula 

atau kateter, memperpanjang hari rawat dan biaya semakin tinggi (Singh R 

et al, 2009). Selain itu, plebitis dapat menimbulkan komplikasi sistemik 
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seperti emboli paru dan infeksi dalam peredaran darah yang mengancam 

nyawa dan membutuhkan penangangan medis yang serius (Saini R et al 

2011).  Komplikasi lain yang dapat ditimbulkan seperti lokal infeksi dan 

terbentuknya abses dan clot, secara progresi dapat menjadi deep venous 

thrombophlebitis (DVT) dan menimbulkan kerusakan jaringan yang serius 

hingga post-phlebitic syndrome. Untuk mencegah komplikasi-komplikasi 

yang ditimbulkan Center of Disease Control and Prevention (CDC) 2011 

merekomendasikan untuk penggantian kateter intravena setiap 3-4 hari pada 

orang dewasa (Gargar AP et al 2017). 

Plebitis menjadi indikator mutu pelayanan minimal rumah sakit 

dengan standar kejadian ≤ 1,5% (Depkes RI, 2008), lebih rendah dari pada 

standar yang ditetapkan oleh Infusion Nurse society (INS) yaitu sebesar 5%. 

Di Indonesia belum ada angka yang pasti tentang prevalensi kejadian 

plebitis, kemungkinan disebabkan oleh penelitian dan publikasi yang 

berkaitan dengan plebitis jarang dilakukan. Kejadian plebitis menurut 

distribusi penyakit sistem sirkulasi darah pasien rawat inap di Indonesia 

pada tahun 2010 berjumlah 744 orang (17,11%). Sementara pada tahun 

2013 angka kejadian plebitis di Indonesia sebesar 50,11% untuk rumah sakit 

pemerintah sedangkan untuk rumah sakit swasta sebesar 32,70% (Rizky W 

& Supriyatiningsih, 2014; PMKP RS PKU MS, 2015). Di salah satu Rumah 

Sakit Swasta di Indonesia Tengah, angka kejadian plebitis pada semua 

pasien yang dirawat dari bulan April sampai bulan Desember tahun 2016 

berjumlah 46 pasien dari 2877 (1,60%) yang terpasang kateter intravena. 
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Angka ini berada di atas indikator mutu pelayanan minimal rumah sakit 

yang ditetapkan oleh Kemenkes pada tahun 2008 yaitu ≤1,5%. 

Secara klinis plebitis ditandai dengan nyeri jaringan lokal, pireksia 

dan pembengkakan pada area penusukan (Lu Y et al, 2008). Terjadinya 

plebitis dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diataranya adalah 

karakteristik pasien seperti usia lanjut, jenis kelamin perempuan dan kondisi 

kesehatan seperti neutropenia, malnutrisi, imunisupresi, sedang 

terganggunya fungsi sirkulasi dan neuropati perifer. Tetapi secara umum, 

faktor-faktor yang dapat memengaruhi terjadinya plebitis dapat dibagi 

menjadi dua, faktor mekanis dan kimiawi. Faktor mekanis meliputi ukuran, 

bahan, panjang, lokasi penusukan dan lama penggunaan kateter. Faktor  

kimia meliputi terapi obat intravena atau cairan dengan pH dan osmolaritas 

yang tidak sesuai dengan kondisi tubuh, penggunaan cairan intravena dan 

tubing yang terkontaminasi, dan ketidakpatuhan terhadap teknik aseptik saat 

melakukan pemasangan dan perawatan kateter oleh tenaga kesehatan yang 

profesional. (Singh R et al, 2011).  

Kejadian plebitis meningkat dengan lamanya pemakaian infus, 

komposisi larutan dan obat-obatan per intravena terutama pH dan tonisitas, 

ukuran kateter dan lokasi pemasangan, ketidakefektifan filtrasi, dan paparan 

terhadap mikroorganisme pada saat penusukan kateter (Brunner & Suddhart 

2010). Menurut penelitian Enes SMS dkk (2016), angka kejadian 

komplikasi dari pemasangan infus yaitu plebitis sebesar 31,1% yang 

dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: karakteristik pasien meliputi usia, 
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jenis kelamin, warna kulit dan kondisi penyakit yang diderita, dan 

karateristik terapi per intravena seperti lamanya pemakaian kateter dan jenis 

cairan dan obat-obatan yang didapatkan. Penelitian lain oleh Atika Putri 

tahun 2017 menunjukan angka kejadian plebitis di sebuah rumah sakit 

adalah sebesar 26,6% yang dipengaruhi oleh faktor-faktor yaitu usia dan 

penyakit yang diderita pasien, lokasi pemasangan infus, jenis cairan 

intravena yang didapatkan, penggantian balutan  dan teknik aseptik pada 

saat pemasangan. Menurut Rizky & Supriyatiningsih (2014) faktor yang 

memengaruhi plebitis adalah jenis cairan yang digunakan, jenis kuman 

terutama jenis kuman gram positif, dan prinsip sterilisasi pemasangan terapi 

intravena oleh petugas kesehatan dengan angka kejadian plebitis sebesar 3,3 

persen di Rumah Sakit AR. Bunda Prabumulih pada bulan Juni tahun 2013.  

Angka kejadian plebitis di Indonesia yang belum diketahui secara 

pasti dan keingintahuan tentang gambaran faktor-faktor yang memengaruhi 

kejadian pebitis di sebuah rumah sakit menjadi alasan para peneliti untuk 

melakukan penelitian untuk menggambarkan apa saja faktor-faktor yang 

memengaruhi terjadinya plebitis di salah satu Rumah Sakit Swasta di 

Indonesia Tengah. Kerugian yang ditimbulkan oleh plebitis dan angka 

kejadian plebitis diharapkan dapat dikurangi dengan pengetahuan perawat 

terhadap faktor-faktor yang dapat memengaruhi terjadinya plebitis melalui 

asuhan keperawatan yang benar dan sesuai dengan standar asuhan yang 

profesional. Asuhan keperawatan terhadap terapi intravena tidak diragukan 

lagi sebagai sebuah elemen yang diperhatikan untuk mempromosikan 
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patient safety dan mencegah komplikasi terkait kateter intravena (infus) 

yang dapat merugikan pasien (Singh R et al, 2009). 

1.2. Rumusan Masalah 

  Apa saja faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya plebitis di 

salah satu rumah sakit swasta di Indonesia Tengah? 

1.3. Tujuan Penelitian 

1.3.1. Tujuan umum 

  Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan 

gambaran faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya plebitis pada 

pasien yang terpasang kateter intravena di ruang rawat inap salah 

satu rumah sakit swasta di Indonesia Tengah. 

1.3.2. Tujuan khusus 

1. Mengidentifikasi karakter pasien yang memengaruhi terjadinya 

plebitis pada rawat inap yang terpasang kateter intravena.  

2. Mengidentifikasi terapi intravena yang memengaruhi terjadinya 

plebitis pada pada pasien rawat inap yang terpasang kateter 

intravena.  

3. Mengidentifikasi lokasi pemasangan kateter intravena yang 

memengaruhi terjadinya plebitis pada pada pasien rawat inap 

yang terpasang infus. 

4. Mengidentifikasi penggunaan material kateter intravena yang 

memengaruhi terjadinya plebitis pada pada pasien rawat inap 

yang terpasang kateter intravena. 
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1.4. Pertanyaan Penelitian 

  Bagaimana gambaran faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya 

plebitis pada pasien rawat inap di salah satu rumah sakit swasta di 

Indonesia Tengah? 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

1.5.1. Manfaat teoritis 

Dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tenaga kesehatan 

tentang gambaran faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya 

plebitis pada pasien rawat inap di salah satu rumah sakit swasta di 

Indonesia Tengah. 

1.5.2. Manfaat praktis 

a. Perawat 

Perawat memahami dan mampu melakukan tindakan yang 

benar untuk mencegah dan mengurangi angka terjadinya 

plebitis. 

b. Rumah sakit 

Merupakan masukan bagi manajemen salah satu rumah sakit 

swasta di Indonesia Tengah guna meningkatkan mutu 

pelayanan di ruang rawat inap menjadi lebih baik. 

c. Penelitian selanjutnya  
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Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai data, informasi dasar, 

dan evidence based practice (EBP) untuk melaksanakan 

penelitian lebih lanjut. 

 

 

 

  




