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BAB I 

PENDAHULUAN 

 Bab ini membahas latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, pertanyaan penelitian dan manfaat penelitian. 

1.1 Latar Belakang  

Ventilator associated pneumonia merupakan infeksi nosokomial 

tertinggi kedua setelah infeksi karena luka bedah dan juga penyebab 

kematian tertinggi yang diakibatkan oleh infeksi di Amerika (Nency et al., 

2015). Ventilator Associated Pneumonia (VAP) adalah peradangan 

parenkim paru yang muncul lebih dari 48 jam setelah pemasangan 

ventilator atau intubasi endotrakeal. Insiden ini akan meningkat sekitar 

28% seiring dengan lama pemakaian ventilator (Rozaliyani & 

Swidharmoko, 2010). Hal penting yang harus dipastikan ketika pasien 

terdiagnosa VAP, adalah pasien tersebut belum terdiagnosa pneumonia 

sebelum masuk ICU, juga ditinjau dengan tanda dan gejala seperti demam, 

leukopenia, perubahan status mental, dan hasil-hasil penunjang lainnya.  

Hasil survei CDC (2014) menunjukkan bahwa dari 5-15% pasien 

yang menggunakan ventilator, terdapat beberapa pasien yang mengalami 

ventilator associated pneumonia. Insiden VAP juga diperkirakan 

meningkat 3% perhari pada 5 hari pertama, 2% perhari pada hari ke-6 

sampai hari ke 10 dan 1% perhari setelah hari ke 10 (Rozaliyani & 

Swidharmoko, 2010). Kematian yang disebabkan oleh VAP diperkirakan 

sekitar 10% namun itu sangat bervariasi tergantung tipe pasien (Hunter, 
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2012). Surveilans nasional infeksi di Perancis menyatakan bahwa 12,4% 

dari pasien yang dilakukan intubasi tahun 2010 semua mengalami VAP 

dengan angka kematian 40-50% (Benet et al., 2012).  

Sedangkan, data laporan surveilans Pencegahan dan Pengendalian 

Infeksi Rumah Sakit (PPIRS) Siloam Hospitals Kebon Jeruk yang 

tertempel di papan, pada satu tahun terakhir, di bulan April sampai dengan 

Juni 2016, 8,67% dapat disimpulkan kasus VAP di Siloam Hospitals 

Kebon Jeruk pada rentang bulan tersebut cukup tinggi. Sepanjang tahun 

2016 peningkatan insiden VAP di ICU sebanyak 1,16%. Bila ditinjau rata-

rata angka kejadian VAP periode April-Juni 2017 terjadi peningkatan yaitu 

1,47%, (Siloam Hospitals Kebon Jeruk, 2017). 

Berdasarkan data diatas dalam menurunkan angka kejadian VAP di 

ICU, diperlukan penatalaksanaan VAP yang tepat. Penatalaksanaan 

tersebut berpatokan dengan penerapan ventilator-bundle, seperti mencatat 

tanggal intubasi dan ekstubasi, hand hygiene, oral hygiene, head of bed 

elevation ≥30
0
, sedation vacation, assesment of readines to wean, 

spontaneus breathing trial, profilaksis ulkus peptikum, dan profilaksis 

deep vena thrombosis. Pernyataan ini di dukung oleh Tantipong, et al. 

(2008) yang menyatakan menurunkan kolonisasi kuman di orofaring dapat 

menurunkan kasus VAP di Rumah Sakit, dan hal ini dapat dilakukan 

dengan oral hygiene. Oleh karena itu menjaga kesehatan gigi dan mulut 

sangatlah penting, terkhusus pasien-pasien dengan sakit kritis, karena 
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mengalami keseimbangan organisme di rongga mulut yang dapat berubah, 

menjadi organisme basil gram negatif aerobik atau Staphylococcus aureus.  

Sehingga bersamaan dengan penelitian pertama kali yang 

dilakukan DeRiso (1996) menyatakan oral hygiene menggunakan 

clorhexidine sebagai zat antiseptik dapat menurunkan angka kejadian VAP 

sampai 69%, dengan efek samping yang lebih sedikit dibandingkan dengan 

zat antiseptik lainnya. Oleh karena itu, beberapa Rumah Sakit 

menggunakan clorhexidine sebagai antiseptik oral hygiene, karena efektif 

untuk menghambat bakteri gram (-), gram (+), ragi, jamur, protozoa, dan 

lain-lain. Berdasarkan data diatas, peneliti tertarik melakukan penelitian 

dengan metode kajian literatur yang bertujuan mengetahui penggunaan 

clorhexidine 0,12% terhadap penurunan angka ventilator associated 

pneumonia. 

1.2 Rumusan Masalah 

  VAP adalah salah satu infeksi yang disebabkan oleh karena 

pemakaian ventilator dengan jangka waktu lama. Berdasarkan data diatas 

dengan tingkat VAP yang cukup tinggi, dan angka mortalitas melebihi 

50% membuat penulis tertarik memilih VAP dalam topik penulisan tugas 

akhir. Penatalaksanaan VAP terbagi atas non-farmakologi dan farmakolgi, 

hal ini berupaya mencegah terjadinya VAP. Salah satu diantaranya adalah 

oral hygiene, karena menjaga kesehatan gigi dan mulut efektif mencegah 

VAP, selain itu pada pasien-pasien kritis juga mengalami keseimbangan 

organisme di rongga mulut  yang dapat berubah. Oleh karena itu 
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pentingnya oral hygiene menggunakan antiseptik menjadi penatalaksanaan 

yang cukup efektif dalam pencegahan VAP. Salah satu antiseptik yang 

digunakan adalah clorhexidine karena efektif dalam penatalaksanaan VAP. 

  Dengan demikian rumusan masalah penelitian ini adalah untuk 

mengetahui penggunaan clorhexidine 0,12% terhadap penurunan angka 

ventilator associated pneumonia. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui penggunaan clorhexidine 0,12% 

terhadap penurunan angka ventilator associated pneumonia pada pasien 

dewasa. 

1.4 Pertanyaan Penelitian 

Pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana penggunaan clorhexidine 

0,12% terhadap penurunan angka ventilator associated pneumonia pada 

pasien dewasa? 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau 

menambah ilmu pengetahuan mengenai oral hygiene pada pasien-

pasien kritis di intensive care unit khususnya menggunakan zat 

antiseptik chlorhexidine 0,12% terhadap penurunan angka ventilator 

associated pneumonia. 
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1.5.2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dipraktikkan dengan 

baik oleh: 

1) Divisi Keperawatan 

Dapat memberikan informasi yang berguna bagi perawat 

maupun tenaga medis lainnya, mengingat pentingnya oral 

hygiene menggunakan antiseptik clorhexidine 0,12% di ruang 

intensive care unit terhadap penurunan angka ventilator 

associated pneumonia pasien dewasa.  

2) Mahasiswa Keperawatan 

Dapat menjadi bahan dasar informasi bagi Institusi Pendidikan 

Keperawatan guna menunjang proses pembelajaran, khususnya 

di bidang intensive care. 

3) Peneliti Selanjutnya 

Hasil dari penelitian ini, diharapkan dapat menjadi data dasar 

untuk peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian secara 

empirikal mengenai frekuensi oral hygiene untuk pencegahan 

ventilator associated pneumonia. 

 

 

 

 

 




