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BAB  I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

       Rumah sakit merupakan sistem pelayanan kesehatan yang 

memberikan pelayanan bagi masyarakat berupa pelayanan kesehatan 

mencakup pelayanan medik dan pelayanan perawatan (Septiatri, 2012). 

Infeksi yang tampak pada pasien ketika berada di rumah sakit disebut 

infeksi nosokomial dimana infeksi tersebut tidak tampak saat pasien   

diterima di rumah sakit. Phlebitis merupakan infeksi nosokomial dengan 

manifestasi klinis yang muncul sekurang-kurangnya 3x24 jam (Darmadi, 

2008). 

       Phlebitis didefinisikan sebagai inflamasi vena yang disebabkan oleh 

iritasi kimia, mekanik maupun bakteri ditandai dengan kemerahan, 

pembengkakan, nyeri dan hangat disekitar daerah penusukan atau 

sepanjang vena (Brunner & Sudarth, 2008). Pemasangan jalur intravena 

yang tidak sesuai dan masuknya mikroorganisme pada saat penusukan, 

ukuran dan tempat kanula dimasukkan, komplikasi cairan atau obat yang 

dimasukkan dan lamanya pemasangan jalur intravena mempengaruhi 

peningkatan kejadian phlebitis (Brunner & Sudarth, 2008). Oleh karena itu 

pemindahan lokasi pemasangan harus dilakukan sebelum terjadi phlebitis.  

Faktor yang mempengaruhi phlebitis adalah jenis cairan, lama 

pemasangan, jenis kelamin, frekuensi pengantian kasa/balutan, letak 
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pemasangan, ukuran kanula, usia, frekuensi kanula dan jenis penyakit 

(Darmawan, 2008). 

       Menurut Triwidyawati, dkk, (2013)” terapi intravena adalah terapi 

medis yang dilakukan secara invasif untuk mensuplai cairan, elektrolit, 

nutrisi dan obat melalui pembuluh darah. Terapi intravena berguna untuk 

memenuhi kebutuhan cairan dan elektrolit untuk mempertahankan fungsi 

tubuh manusia”. 

       Perawat bertanggung jawab dalam pemberian terapi intravena yang 

diinstruksikan dokter. Dalam terapi intravena perawat harus memiliki 

pengetahuan tentang praktik keperawatan yang berhubungan dengan 

pengkajian, perencanaan, implementasi dan evaluasi dalam perawatan 

terapi intravena. Peran perawat dalam terapi infus meliputi pemasangan 

alat akses intravena, perawatan dan yang paling penting adalah 

pencegahan phlebitis (Alexander et al., 2010). 

       Angka kejadian phlebitis adalah perbandingan jumlah kejadian 

phlebitis dengan jumlah pasien yang mendapat terapi infus. Menurut 

DepKes RI (2008), salah satu indikator mutu dalam standar pelayanan 

rumah sakit untuk standard phlebitis adalah < 1.5%. Berdasarkan data 

Depkes RI Tahun 2013 angka kejadian phlebitis di Indonesia sebesar 

50,11%.  

       Berdasarkan data yang didapat dari hasil wawancara dengan 

manajemen pelayanan mutu atau QR (Quality & Risk) diperoleh data 

angka kejadian phlebitis di Ruang Rawat Inap IPD 1 Siloam Hospitals 
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Labuan Bajo berkisar 1% s/d 3%. Angka kejadian phlebitis tertinggi pada 

bulan April 2017 sebesar 3% dengan jumlah kejadian sembilan orang dari 

jumlah pasien sebanyak 337 orang. Angka kejadian tersebut masih 

dibawah standar phlebitis DepKes RI (<1,5 %) sehingga peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian mengenai tingkat pengetahuan perawat 

tentang phlebitis. 

       Dampak phlebitis bagi pasien yaitu ketidaknyamanan bagi pasien, 

pergantian kanul infus baru, menambah lama perawatan dan biaya 

perawatan di rumah sakit, sedangkan dampak bagi institusi yaitu beban 

kerja bertambah bagi tenaga kesehatan dan menurunkan citra dan kualitas 

pelayanan rumah sakit (Darmadi, 2008). 

       Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik 

untuk mengadakan penelitian yang berjudul “Gambaran Pengetahuan 

Perawat Tentang Kejadian Phlebitis Pada Pasien yang Terpasang Kanula 

Intravena di Ruang Rawat Inap Siloam Hospitals Labuan Bajo”. 

1.2 Rumusan Masalah 

       Infeksi yang tampak pada saat pasien diterima di rumah sakit dengan 

manifestasi klinis yang muncul sekurang-kurangnya 3x24 jam disebut 

infeksi nosokomial. Phlebitis merupakan infeksi nosokomial yang 

disebabkan oleh iritasi kimia, mekanik maupun bakteri. Kejadian phlebitis 

lebih sering terjadi pada pasien yang dirawat di ruang rawat inap dan 

berdampak pada ketidaknyamanan pasien hingga menambah lama 

perawatan dan biaya perawatan. Banyaknya faktor yang mengakibatkan 
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terjadinya phlebitis, maka perawat mempunyai tugas professional untuk 

mencegah hal-hal yang berhubungan dengan terjadinya komplikasi 

phlebitis. Oleh karena itu, untuk meminimalkan resiko phlebitis, perawat 

perlu mengenali dan menyadari lebih jauh tentang phlebitis. Sehingga 

pentingnya untuk mengetahui “Gambaran perawat tentang kejadian 

phlebitis pada pasien yang terpasang kanula intravena di ruang rawat inap 

IPD 1 Siloam Hospitals Labuan Bajo”. 

1.3 Tujuan Penelitian 

       Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui tingkat pengetahuan 

perawat tentang kejadian phlebitis pada pasien yang terpasang kanula 

intravena di ruang rawat inap IPD 1 Siloam Hospitals Labuan Bajo. 

1.4 Pertanyaan Penelitian 

       Bagaimana deskripsi pengetahuan perawat tentang kejadian phlebitis 

pada pasien yang terpasang kanula intravena di ruang rawat inap IPD 1 

Siloam Hospitals Labuan Bajo? 

1.5 Manfaat Penelitian 

1) Bagi Rumah Sakit 

       Dapat menjadi masukan untuk rumah sakit agar dapat 

mengembangkan suatu standar operasional pelaksanaan intervensi 

keperawatan dalam mengatasi masalah phlebitis dengan mengganti dan 

merotasi intravena setiap 72 jam secara rutin. 
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2) Bagi Perawat Siloam Hospitals Labuan Bajo 

       Dapat menjadi gambaran dan masukan kepada perawat agar dapat 

memberikan asuhan keperawatan sesuai dengan materi yang telah 

dipelajari dan benar sesuai dengan Standar Operasional Prosedur 

(SOP) rumah sakit. 

3) Bagi Peneliti Selanjutnya 

       Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber ataupun 

referensi pada penelitian yang akan dilakukan. 

4) Bagi Peneliti 

       Penelitian ini bermanfaat sebagai pembelajaran dan motivasi untuk 

menjadi perawat profesional dan bertanggung jawab.




