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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Infeksi pada bayi baru lahir (BBL) adalah salah satu penyebab 

tingginya angka morbiditas dan mortilitas pada BBL. Infeksi ini merupakan 

akibat dari kolonisasi bakteri pada tali pusat. Tali pusat adalah lokasi yang 

ideal sebagai tempat pertumbuhan bakteri. Infeksi yang terjadi pada tali pusat 

disebut juga sebagai omphalitis. Thilo and Rosenberg (2007) di dalam Ward 

and Hisley (2009) mengatakan bahwa omphalitis terjadi jika ada kolonisasi 

bakteri pada pangkal umbilikus. Bakteri-bakteri tersebut adalah streptococci, 

staphylococci dan bakteri gram negatif. Infeksi yang terjadi dapat berakibat 

kepada sepsis, sebab tali pusat memiliki akses langsung ke dalam aliran darah 

(Stewart & Bentiz, 2016). 

Data dari UNICEF (2015), menyatakan bahwa sepsis menjadi 

penyebab ketiga terbesar kematian BBL di dunia, dengan persentasi 15%. 

Tingginya angka kejadian omphalitis dan sepsis terjadi di negara-negara 

berkembang seperti Bangladesh, Uganda, Ethiopia, dan Nigeria (Coffey & 

Brown, 2016). Di Indonesia sendiri, kematian bayi baru lahir mencapai 16,8% 

pada tahun 2015. 

Infeksi ini dapat dicegah dengan perawatan tali pusat yang tepat. 

Praktik perawatan tali pusat sendiri dipengaruhi oleh budaya yang ada. 

Masing-masing negara memiliki cara tersendiri dalam perawatan tali pusat 

yang dipercaya sebagai tradisi turun-temurun. Budaya perawatan tali pusat 
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juga terjadi di Indonesia. Indonesia juga memiliki tradisi dalam merawat tali 

pusat. Dewi (2015) mengatakan bahwa, jika persalinan ditolong oleh „to 

mappakianak‟ (dukun beranak), persalinan sendiri maupun ditolong oleh 

kerabat atau keluarga, pemotongan tali pusat menggunakan „billa‟ atau sebilah 

bambu tajam yang baru dipotong. Hal ini dapat menimbulkan infeksi, karena 

bambu yang digunakan tidak steril. 

WHO (2016), merekomendasikan penggunaan chlorhexidine (larutan 

atau gel yang mengandung 7,1% chlorhexidine; atau 4% murni chlorhexidine 

sebagai perawatan utama di usia satu minggu pertama bayi yang lahir di 

rumah dengan bantuan bidan atau dukun beranak, maupun di lingkungan yang 

rentan terjadi infeksi. Perawatan dengan menggunakan chlorhexidine 

diindikasikan sebagai pengganti zat-zat tradisional yang dipercaya sebagai 

bahan anti infeksi alami. Berbeda halnya jika bayi lahir di fasilitas kesehatan, 

seperti rumah sakit, atau di lingkungan yang minim terjadi infeksi, WHO 

(2016) merekomendasikan perawatan yang kering dan bersih (dry cord care). 

Chlorhexidine merupakan obat golongan agen anti bakteri. Efektifitas 

dari zat bernama chlorhexidine ini sudah dipercaya sebagai antiseptik yang 

aman bagi kulit manusia. Stokowski (2010), mengatakan bahwa chlorhexidine 

digunakan untuk membersihkan dan sterilisasi area kulit yang trauma, area 

yang akan dilakukan operasi maupun area suntikan. Chlorhexidine bekerja 

dengan cara membunuh bakteri yang terdapat di kulit. Chlorhexidine juga 

dapat digunakan sebagai sabun antiseptik pencuci tangan sebelum melakukan 

tindakan invasif. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Ozdemir, et al. (2015), membuktikan 

jika penggunaan chlorhexidine merupakan antiseptik yang paling efektif 

dalam menurunkan kolonisasi bakteri dan mencegah infeksi. Penelitian 

lainnya milik Gras-Le Guen, et al. (2016), menjelaskan bahwa tidak ada 

perbedaan yang signifikan dalam pencegahan omphalitis antara perawatan 

yang kering dan bersih (dry cord care) dengan perawatan yang menggunakan 

antiseptik. Oleh karena itu, penulis menyusun sebuah kajian literatur untuk 

membandingkan efektifitas perawatan tali pusat dengan menggunakan 

chlorhexidine dibandingkan dry cord care. 

1.2 Rumusan Masalah 

Usia bayi baru lahir adalah usia yang sangat rentan oleh infeksi. Hal ini 

dikarenakan sistem imun pada bayi baru lahir belum terbentuk dengan 

sempurna. Jenis infeksi yang sering terjadi adalah infeksi pada tali pusat. 

Infeksi ini dapat terjadi karena pemotongan tali pusat saat melahirkan 

menggunakan alat yang tidak steril dan perawatan tali pusat yang tidak tepat 

(menggunakan zat-zat tradisional tertentu). Infeksi ini disebut omphalitis.Hal 

ini dapat mengarah kepada infeksi sistemik (sepsis), karena tali pusat memiliki 

hubungan langsung dengan aliran darah. Berdasarkan guideline dari WHO 

(2016), perawatan tali pusat seharusnya menggunakan perawatan yang kering 

dan bersih, jika kelahiran terjadi di lingkungan yang minim terjadinya infeksi, 

seperti fasilitas kesehatan. Perawatan menggunakan chlorhexidine dianjurkan 

untuk digunakan di lingkungan yang rentan terhadap infeksi, seperti rumah. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Kajian literatur ini bertujuan untuk menganalisis efektifitas dari 

perawatan tali pusat menggunakan chlorhexidine dibandingkan dengan dry 

cord care pada bayi baru lahir dari berbagai sumber artikel. 

1.4 Pertanyaan Penelitian atau Hipotesis 

Berdasarkan perumusan masalah, maka pertanyaan penelitian yang 

dapat diajukan adalah, bagaimana perbandingan efektifitas perawatan tali 

pusat dengan menggunakan chlorhexidine dan dry cord care? 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Bagi Peneliti 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah 

pengetahuan peneliti dalam perkembangan praktik keperawatan. 

1.5.2 Bagi Faculty of Nursing (FoN) UPH 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah 

pengetahuan bagi para dosen, pembimbing klinik, maupun FoN UPH 

secara keseluruhan dalam memberi perkuliahan maupun wawasan 

klinik bagi mahasiswa. 

1.5.3 Bagi Rumah Sakit  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan dan 

meningkatkan wawasan kepada seluruh staff rumah sakit, 

terkhususnya tenaga kesehatan dalam pengendalian infeksi pada BBL. 
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1.5.4 Pengembangan Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman 

dalam penelitian lanjutan yang lebih spesifik dan empiris.




