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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Penyakit menular merupakan penyakit yang dapat menjangkit atau 

dapat masuk ke dalam tubuh seseorang yang belum pernah terpapar penyakit 

yang ditularkan sebelumnya, atau dapat masuk ke dalam tubuh seseorang pada 

saat kondisi tubuh tidak optimal. Penyakit menular merupakan penyakit yang 

dapat menular ke manusia yang disebabkan oleh agen biologi yang diantra 

lain seperti virus, bakteri, jamur serta parasite yang lain. (Kemenkes , 2014). 

Kewaspadaan yang perlu dijaga ialah kewaspadaan terhadap  

penularan penyakit berdasarkan cara penularannya. Penularan penyakit dapat 

terjadi melalui kontak langsung dari agen infeksius ke objek atau manusia. 

Penularan melalui droplet yaitu melalui saluran pernapasan, contohnya saat 

bersin, atau tindakan suctioning, intubasi, cardiopulmonary resuscitation, 

chest physiotherapy atau tindakan lainnya yang berkaitan dengan mukosa 

pada saluran pernapasan dan pada mukosa mulut. Terkahir ialah penyebaran 

melalui udara atau airbone transmission  yang merupakan penyebaran akibat 

terjadinya penyebaran droplet seperti nucleus atau partikel-partikel kecil yang 

keluar lewat udara dari dalam tubuh yang mengandung agen infeksius yang 

kemungkinan besar dapat menimbulkan sakit pada orang yang berada disana 

yang tidak memakai alat perlindungan diri. (Siegel.J, 2007) 

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan di publikasikan oleh UTHA 

HEALTH STATUS UPDATE pada 2015, terdapat 10 penyakit yang menular 

yang perkembagannya beragam dari tahun 2014 ke 2015. Penyakit-penyakit 

yang dimaksud ialah Hepatitis C dimana pada tahun 2014 hanya terdapat 51% 

per 100.000 penduduk dan pada 2015 naik menjadi 61,5%, yang diikuti oleh 

Gonorhea dari 49% naik mnejadi 52,1%, selanjutnya ada influenza 
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(hospitalization) dari 48% turun menjadi 19,6%, Pertusis dari 31,9% menjadi 

16,8% yang berikutnya Salmonellosis dari 12,6% naik menjadi 15,4% 

selanjutnya Campylo-Bacteriosis, streptococcal, diurutan ke-9 ada hepatitis B 

dan yang terakhir ialah chicken-pox atau varicella yang hanya mengalami 

penurunan 0,1% dari 7,3% menjadi 7,2%. 

Penyebaran penyakit menular di Indonesia sendiri banyak terjadi. 

Contohnya penyakit Tuberculosis. Penyebaran TB di Indonesia berada di 

urutan ketiga terbanyak di dunia setelah India dan Cina dengan jumlah pasien 

sekitar 10% dari total jumlah pasien TB di dunia. (Depkes,2007). 

Rumah sakit Siloam Manado sendiri memiliki masalah tentang 

penyakit menular. Berdasarkan data awal yang diambil peneliti dari buku 

registrasi pasien dari bulan Januari hingga Juni 2017 di setiap nurse station 

terdapat penyakit-penyakit menular seperti Bronchopneumonia sebanyak 31 

kasus, Tuberculosis sebanyak 12 kasus, Brochitis 12 kasus, infeksi virus 

terdapat sepuluh kasus, kemudian pneumonia lima kasus dan varicella terdapat 

empat kasus. 

Salah satu pencegahan yang dapat dilakukan ialah dengan mengisolasi 

pasien yang menderita penyakit yang dapat menular. Perawatan dalam ruang 

isolasi dilakukan untuk mencegah terjadinya penularan dan juga mencegah 

tertularnya pasien atau mencegah masuknya penaykit ke dalam tubuh 

seseorang yang sedang mengalami suatu penyakit yang menyebabkan daya 

tahan tubuh menurun. 

Berdasarkan Australian Isolation Room pada tahun 2007, ruang isolasi 

terbagi menjadi 4 yaitu ruangan standart pressure room untuk pasien dengan 

isolasi kontak ataupun droplet dengan standart ruangan dan kondisi udara 

yang normal. Yang kedua ialah negative pressure room yang digunakan untuk 

pasien-pasien dengan cara penularannya melalui aibone droplet. Ketiga ialah 

positive pressure room untuk pasien-pasien dengan imun-supresi atau pasien-

pasien dengan resiko tinggi terjangkit penyakit lain. Dan yang terakhir ialah 
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alternating pressure, ruangan dengan tipe ini sebenarnya sangat tidak 

direkomendasikan karena berkaitan dengan aliran udara yang bisa berubah dan 

tidak akan mendukung ruang isolasi menjadi efektif. 

Berdasarkan hasil observasi dari peneliti, Rumah Sakit Siloam Manado 

memiliki 3 ruang isolasi yang terbagi menjadi 2 ruang isolasi dengan tekanan 

negatif dan 1 isolasi dengan tekanan positif. Penerapan isolasi pasien di 

Rumah Sakit Siloam Manado memiliki sedikit kendala yaitu fasilitas ruang 

isolasi yang terbatas yang tidak sebanding dengan kebutuhan pasien. 

Berdasarkan SOP yang berjalan di Rumah Sakit Siloam Manado yang 

terakhir diperbaharui pada 2016 tentang kebijakan rumah sakit dalam 

kewaspadaan tambahan atau isolasi, memuat bahwa dengan isolasi, dapat 

meminimalkan resiko transmisi mikroorganisme yang merupakan penyebab 

infeksi. Dalam bagian dua pada kebijakan ini, dimuat bahwa kebijakan ini 

haruslah diimplementasikan dengan benar pada pasien yang terdiagnosa atau 

dicurigai memiliki penyakit menular yang bisa menular dengan udara, droplet 

bahkan kontak. Pada bagian lima dari kebijakan ini, ditekankan bahwa pasien 

haruslah dirawat dikamar sendiri atau isolasi berdasarkan cara penularannya 

dengan ketersediaan yang lengkap seperti fasilitas handhygiene serta alat 

proteksi diri dikamar pasien.(Kemenkes,2011). 

Tanda kewapadaan juga haruslah selalu terpasang didepan kamar. 

Pada bagian lima tentang kebijakan ini, ditekankan bahwa jika kamar isolasi 

penuh atau tidak tersedia, maka pasien harus dirujuk ke rumah sakit lain yang 

memiliki fasilitas ruang silasi.(Hong S, Yin C.T, 2011). 

Berdasarkan wawancara singkat yang dilakukan peneliti kepada salah 

satu anggota dari infection control di Rumah Sakit Siloam Manado, pasien 

dengan diagnose memiliki penyakit menular atau dicurigai memiliki penyakit 

menular harus di isolasi, itu juga tercantum dalam Standart Operasional 

Prosedur (SOP) dari rumah sakit sendiri. Dan jika isolasi penuh atau dengan 

alasan tertentu sehingga membuat pasien tidak bisa diisolasi maka paien 
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tersebut harus di rujuk ke rumah sakit lain yang memiliki fasilitas ruang 

isolasi. Namun pada kenyataannya, pasien yang memiliki diagnosa  penyakit 

menular tidak diisolasi dan tidak dirujuk, dan hanya dirawat di ruang 

perawatan biasa. Pada pasien dengan penyakit menular yang meyebar leawat 

udara, pada saat di rawat du ruang perawatan general, diajarkan untuk tidak 

menghidupkan AC dan membuka pintu, hanya dianjurkan untuk membuka 

jendela saja. 

 

1.2 Masalah Penelitian 

 Terlihat bahwa adanya ketidaksesuaian antara Standart Operasional 

Prosedur  Rumah Sakit Siloam Manado tentang penanganan pasien isolasi 

dengan penerapan perawatan pasien isolasi di ruang perawatan biasa atau 

general. 

 

1.3 Pertanyaan Penelitian dan Hipotesis 

1.3.1 Pertanyaan penelitian 

 Bagaimanakah gambaran penerapan dari SOP yang berlaku di Rumah 

Sakit Siloam Manado pada pasien dengan penyakit menular berdasarkan cara 

penempatan pasien? 

1.3.2 Hipotesis dari penelitian ini adalah adanya ketidaksesuaian SOP yang 

berlaku di Rumah Sakit Siloam Manado pada pasien dengan penyakit 

menular yang didasarkan pada cara penempatan pasien. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

   Tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah untuk 

melihat gambaran dari penerapan SOP yang di terapkan oleh Rumah 

Sakit Siloam Manado tentang penempatan pasien dengan penyakit 

menular. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.2 Bagi Institusi Pendidikan 

          Manfaat penelitian ini adalah sebagai bahan evaluasi untuk 

mendidik para mahasiswa untuk menyadari bahwa pentingnya 

mengisolasi pasien dengan diagnose penyakit menular sehingga tidak 

menyebabkan HAIS. 

1.5.2     Bagi Rumah Sakit 

1. Bagi Rumah Sakit, data yang telah terkumpul beserta hasil dari 

penelitian ini dapat dijadikan arsip untuk kelengkapan data bagi 

Rumah sakit khususnya infection contral department di Rumah Sakit 

Siloam Manado. 

2. Menjadi bahan gambaran dan evaluasi bagi Rumah Sakit Siloam 

Manado beserta staf medis dalam pelayanan pasien isolasi yang 

sesuai dengan SOP dari rumah sakit sendiri. Penelitian ini dapat 

menjadi alat pertimbangan untuk penambahan jumlah ruang isolasi 

di Rumah Sakit Siloam Manado agar seimbang antara kebutuhan 

pasien dan jumlah fasilitas yang tersedia.  

1.5.3 Bagi Penulis 

Bagi penulis, tahapan dan hasil dari penelitian ini dapat dijadikan 

sebagai pengalaman penelitian dan pengalaman belajar yang lebih 

dalam lagi.  

 

  




