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BAB 1 

PENDAHULUAN 
 

Bab ini membahas mengenai latar belakang,rumusan masalah,tujuan 

penelitian, pertanyaan penelitian, hipotesis, dan manfaat penelitian dari literature 

review. 

1.1. Latar Belakang  

Infeksi nosokomial adalah infeksi yang diperoleh dari rumah sakit 

(Akib,dkk,2008).Pasien yang sedang dalam proses asuhan perawatan di 

rumah sakit, daya tahan tubuhnya menurun. Hal ini akan mempermudah 

kuman-kuman,virus dan sebagainya untuk masuk kedalam tubuh pasien. 

Oleh sebab itu,rumah sakit perlu menyusun sebuah program Pelaksanaan 

Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI). Tujuan dari pelaksanaan PPI 

adalah melindungi masyarakat dan tenaga kesehatan serta seluruh individu 

yg ada di rumah sakit dari risiko penularan infeksi.( Departemen 

Kesehatan Republik Indonesia,2011) 

Kewaspadaan Isolasi (Isolation Precaution) adalah salah satu 

bentuk pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian Iinfeksi. Secara khusus 

tujuan kewaspadaan isolasi adalah untuk menurunkan resiko trasmisi 

penyakit dari pasien ke pasien lain atau ke pekerja medis. Kewaspadaan 

isolasi memiliki 2 pilar atau tingkatan ,yaitu Kewaspadaan Standar 

(Standard/Universal Precautions) dan Kewaspadaan berdasarkan cara 

penularan (Transmission based Precautions).  
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Kewaspadaan standar adalah kewaspadaan yang  diberlakukan 

terhadap semua pasien.(Nursalam, 2007) Tindakan pengendalian infeksi 

ini dilakukan oleh seluruh tenaga kesehatan. Kewaspadaan standar 

dilaksanakan berdasarkan prinsip bahwa darah dan cairan tubuh dapat 

berpotensi menularkan penyakit, baik berasal dari pasien maupun petugas 

kesehatan. Hal ini disusun untuk mencegah kontaminasi silang sebelum 

diagnosis ditegakkan (Muchtar, 2014). 

Tambahana lagi, kewaspadaan berdasarkan cara penularan 

merupakan tambahan untuk kewaspadaan standar. Tujuannya untuk 

memutus mata rantai penularan mikroba penyebab infeksi. Kewaspadaan 

ini diterapkan pada pasien setelah jenis infeksinya sudah terdiagnosa atau 

diketahui (Akib,dkk,2008). Berdasarkan Infecfion and Prevenfion Control 

Managerial Guideline Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 

2008,jenis kewaspadaan berdasarkan transmisi terdiri atas Kewaspadaan 

transmisi kontak (contact precaution),kewaspadaan transmisi droplet 

(droplet precaution),dan kewaspadaan transmisi udara ( airbone 

precaution). 

Kewaspadaan berdasarkan transmisi/penularan dilaksanakan 

secara terpisah dimana penempatan pasien dilakukan ditempat tersendiri 

atau single patient rooms. Transmisi kontak merupakan cara transmisi 

yang terpenting dan tersering menimbulkan Healthcare Associated 

Infections(HAIs). Kewaspadaan ini ditujukan untuk menurunkan resiko 

transmisi mikroba yang ditransmisikan melalui kontak langsung atau tidak 

langsung.(Rini,2016) 

Kewaspadaan transmisi droplet dilaksanakan pada pasien dengan 
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infeksi mikroba yang dapat ditransmisikan melalui droplet( > 5μm). 

Transmisi ini dapat terjadi saat pasien terinfeksi batuk,bersin,dan bicara. 

(Rini,2016). Sedangkan kewaspadaan transmisi udara ditujukan untuk 

menurunkan resiko penularan mikroba penyebab infeksi,yang 

ditransmisikan melalui droplet nuclei (partikel kecil < 5μm yang bertahan 

lama di udara)  (Rini,2016). 

Setelah dikembangkan sejak 1970-an metode pengawasan isolasi 

telah diakui sebagai program pencegahan  infeksi yang efektif. Akan tetapi, 

selain memiliki dampak positif pengawasan isolasi juga memiliki dampak 

negatif. (Morgan,2009) 

Tinjauan literatur  kualitatif yang dilakukan oleh Abad dkk (2010) 

melaporkan,mayoritas penelitian tentang pengawasan isolasi 

menunjukkan dampak negatif. Diantaranya mengenai kesejahteraan 

mental dan perilaku pasien,termasuk hasil yang merujuk kepada gejala  

depresi di antara pasien yang terisolasi. Begitu juga dengan tinjauan 

literatur kuantitatif yang dilakukan oleh Morgan dkk,(2009) yang 

melaporkan sedikitnya terdapat  4 dampak negatif yang dapat terjadi pada 

pengawasan isolasi. Pertama,pengawasan isolasi mengakibatkan 

kurangnya interaksi antara petugas kesehatan (Healthcare Worker) dengan 

pasien. Kedua, terjadinya penundaan dalam pemberian prosedur perawatan 

sehingga mengubah sistem perawatan,dan meningkatkan  efek samping 

non-infeksius. Ketiga, pengawasan isolasi menurunkan tingkat kepuasan 

pasien terhadap pelayanan kesehatan.  

Keempat,pengawasan isolasi juga meningkatkan gejala depresi dan tingkat 

kecemasan pada pasien. 
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 Data awal yang diambil penulis dari laporan tahunan register IPD 

3 Siloam Hospital Denpasar yang memiliki ruang perawatan isolasi 

terpisah, rata-rata jumlah pasien rawat inap dengan status kewaspadaan 

isolasi mengalami peningkatan sebanyak empat persen sejak April 2016 - 

April 2017  dari jumlah pasien rawat inap secara keseluruhan. 

Berdasarkan fenomena diatas, penting untuk dilakukan penelitian 

lebih lanjut tentang apa saja dampak dari tindakan pengawasan isolasi. 

Oleh sebab itu penulis tertarik untuk melakukan kajian literatur tentang 

dampak positif dan negatif  bagi pasien pada pengawasan isolasi di rumah 

sakit. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Tindakan pengawasan isolasi merupakan komponen penting dalam 

pencegahan infeksi di sistem pelayanan kesehatan,namun beberapa studi 

terakhir menunjukkan bahwa pengawasan isolasi memiliki dampak 

negatif. Data awal yang diperoleh penulis dari laporan tahunan register 

pasien di IPD 3 Siloam Hospital Denpasar, rata-rata jumlah pasien rawat 

inap dengan status kewaspadaan isolasi mengalami peningkatan sebanyak 

empat persen sejak April 2016 - April 2017  dari jumlah pasien rawat inap 

secara keseluruhan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan 

kajian literatur tentang dampak positif dan negatif  yang terjadi pada pasien  

dalam pengawasan isolasi.  
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1.3. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan perumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah : 

- Mengidentifikasi dampak positif bagi pasien pada pengawasan isolasi 

- Mengidentifikasi dampak negatif bagi pasien pada pengawasan isolasi 

 

1.4. Pertanyaan Penelitian  

Berdasarkan perumusan masalah,maka pertanyaan penelitian ini adalah : 

“Apa saja dampak positif dan negatif pada pasien pada pengawasan 

isolasi?” 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi  bagi rumah 

sakit,tenaga medis,dosen,clinical educator,mahasiswa serta pembaca tentang apa 

saja dampak positif dan negatif  bagi pasien pada pengawasan isolasi. Hasil kajian 

literatur ini juga  dapat menjadi acuan untuk melakukan penelitian selanjutnya 

terhadap kewaspadaan isolasi dan mengembangkan sistem kewaspadaan isolasi 

yang lebih baik di masa yang akan datang.  

  




