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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1    Latar Belakang 

Rumah sakit merupakan sarana kesehatan yang menyelenggarakan 

pelayanan kesehatan perorangan meliputi pelayanan promotif, preventif, 

kuratif dan rehabilitatif. Dalam Undang – undang RI nomor 44 tahun 2009 

tentang rumah sakit menjelaskan bahwa pelayanan yang diadakan rumah 

sakit antara lain rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat (Kementerian 

Hukum dan HAM, 2009). Namun, sebagai sarana perawatan dan 

penyembuhan bagi pasien, rumah sakit juga dapat menjadi tempat 

penyebaran infeksi yang ada di rumah sakit kepada pasien, yang biasa disebut 

dengan infeksi nosokomial. 

Infeksi nosokomial disebut juga Hospital Acquired Infection (HAI) 

merupakan infeksi yang didapatkan oleh pasien selama menjalani perawatan 

di rumah sakit, yang merupakan infeksi nosokomial yaitu infeksi iatrogenik 

merupakan infeksi yang diakibatkan dari prosedur diagnostik atau terapeutik 

seperti tindakan endoskopi gastrointestinal pada klien yang terinfeksi bakteri 

P.aeruginosa. infeksi nosokomial dibedakan menjadi dua sifat, yaitu bersifat 

eksogen contohnya infeksi pascaoperasi dan bersifat endogen contohnya 

pada pemakaian beberapa antibiotik dalam lingkungan rumah sakit lalu klien 

terinfeksi bakteri C. difficile. Dari hal - hal tersebut angka insiden pasien 
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yang terkena infeksi di rumah sakit semakin meningkat dari tahun ke tahun 

(Potter & Perry, 2010).  

Salah satu infeksi nosokomial yang sering terjadi di rumah sakit yaitu 

infeksi luka operasi (ILO) yang ditandai dengan adanya kemerahan, terasa 

hangat atau panas, nyeri, dan suhu sekitar 38°C yang terjadi dalam waktu 30 

hari setelah operasi (Faridah, Andayani, & Inayati, 2013). 

Infeksi luka operasi (ILO) merupakan salah satu komplikasi 

pascabedah dan infeksi nosokomial yang sering terjadi pada pasien bedah. 

Survei oleh World Health Organization (WHO) menunjukkan 5%-34% dari 

total infeksi nosokomial adalah ILO (Haryanti, et al., 2013). Menurut Alsen 

dan Sihombing (2014) ILO atau Surgical site infection (SSI) adalah infeksi 

pada lokasi operasi yang menyebabkan komplikasi utama dari tindakan operasi 

yang meningkatkan morbiditas dan biaya perawatan di Rumah Sakit. 

Angka kejadian SSI di rumah sakit seluruh dunia mengalami 

peningkatan mencapai 1,2 kasus per 100 prosedur bedah (World Health 

Organization (WHO), 2009). Data di Amerika Serikat menunjukkan bahwa 

ILO adalah sebuah kelanjutan dan komplikasi dari perawatan di rumah sakit 

yang terjadi 2% dari 5% pasien yang menjalani operasi. Faktanya dari 15 juta 

prosedur operasi yang terjadi di Amerika Serikat terjadi 300,000-500,000 

kasus ILO (Anderson, 2011) dan menurut Yuwono (2013) 38% dari seluruh 

infeksi nosokomial di Amerika Serikat adalah ILO.  

Hasil yang diperoleh oleh Departemen Kesehatan RI pada tahun 2007 

menunjukkan bahwa angka kejadian ILO pada rumah sakit di Indonesia 



 

3 

 

bervariasi antara 2-18% dari keseluruhan prosedur pembedahan (Nugraheni, 

Suhartono, & Winarsih, 2012). 

Melalui laporan Surveilans yang diperoleh dari Satu Rumah Sakit 

Swasta Indonesia Bagian Tengah pada tahun 2015 telah dilakukan tindakan 

operasi sebanyak 1.444 dan dari tindakan operasi tersebut terjadi empat kasus 

infeksi luka operasi dengan presentase 2,15%. Lalu pada tahun 2016 telah 

dilakukan 1.673 tindakan operasi dan dari tindakan tersebut terdapat satu 

kasus ILO dengan presentase 0,65%. Kemudian, pada tahun 2017 telah 

dilakukan 3.429 tindakan operasi dan dari tindakan tersebut belum 

dilaporkan lagi adanya kejadian infeksi luka operasi yang terjadi pada pasien. 

Dari uraian diatas, diketahui bahwa tingkat kejadian infeksi rentan 

terjadi pada pasien selama menjalani perawatan di rumah sakit. ILO menjadi 

salah satu masalah yang dihadapi oleh tenaga kesehatan terutama bagi 

perawat, mengingat tingginya angka tindakan operasi yang dilakukan di Satu 

Rumah Sakit Swasta Indonesia Bagian Tengah, maka peneliti merasa penting 

untuk melakukan penelitian dengan judul “Gambaran Pengetahuan Perawat 

dalam Mencegah Infeksi Luka Operasi di Satu Rumah Sakit Swasta 

Indonesia Bagian Tengah”. 

 

1.2    Rumusan Masalah 

Infeksi merupakan suatu kejadian yang perlu dijadikan perhatian oleh 

tenaga kesehatan terutama bagi perawat yang bertugas merawat pasien dalam 

pelayanan kesehatan di rumah sakit. Terjadinya infeksi di suatu rumah sakit dapat 
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mengungkapkan bagaimana kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan 

oleh suatu rumah sakit. Jumlah tindakan operasi yang semakin meningkat 

dari tahun ke tahun di Satu Rumah Sakit Swasta Indonesia Bagian Tengah 

memperbanyak kemungkinan untuk terjadinya infeksi luka operasi, namun dengan 

pengetahuan yang baik dalam penanganan luka operasi maka kejadian infeksi 

dapat dicegah.  

Berdasarkan fenomena diatas, peneliti ingin melakukan penelitian 

mengenai “Gambaran Pengetahuan Perawat dalam Mencegah Infeksi Luka 

Operasi di Satu Rumah Sakit Swasta Indonesia Bagian Tengah”. 

 

1.3    Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan umum 

Untuk mengetahui gambaran pengetahuan perawat dalam mencegah 

infeksi luka operasi di Satu Rumah Sakit Swasta Indonesia Bagian Tengah. 

1.3.2  Tujuan Khusus 

1) Untuk mengetahui gambaran pengetahuan perawat dalam mencegah 

infeksi luka operasi pada fase praoperasi perawat di Satu Rumah Sakit 

Swasta Indonesia  Bagian Tengah. 

2) Untuk mengetahui gambaran pengetahuan perawat dalam mencegah 

infeksi luka operasi pada fase pascaoperasi perawat di Satu Rumah 

Sakit Swasta Indonesia Bagian Tengah. 
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1.4    Pertanyaan Penelitian 

Bagaimana gambaran pengetahuan perawat dalam mencegah infeksi 

luka operasi di Satu Rumah Sakit Swasta Indonesia Bagian tengah? 

 

1.5    Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat teoritikal 

Penelitian dapat menambah wawasan pembaca mengenai gambaran 

pengetahuan perawat terhadap pencegahan infeksi luka operasi di Satu 

Rumah Sakit Swasta Indonesia Bagian Tengah. 

1.5.2 Manfaat praktikal 

1)     Manfaat bagi Peneliti 

Sebagai data awal yang memuat informasi, pengetahuan, dan wawasan 

baru mengenai gambaran pengetahuan perawat dalam pencegahan 

infeksi luka operasi di Satu Rumah Sakit Swasta Indonesia Bagian 

Tengah, jadi penelitian ini dapat dijadikan pedoman untuk penelitian 

selanjutnya.  

2)     Manfaat bagi Rumah Sakit 

Penelitian dapat digunakan untuk meningkatkan kewaspadaan kejadian 

infeksi dan pencegahan terhadap infeksi luka operasi di Satu Rumah 

Sakit Swasta Indonesia Bagian Tengah. 

 

 

 




