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BAB I    

 PENDAHULUAN     
     

1.1 Latar Belakang     

   

Infeksi merupakan hal yang bisa terjadi di mana saja terutama pada 

bagian tubuh yang terluka. Infeksi yang didapat pasien saat berada di rumah 

sakit disebut infeksi nosokomial (Angladi,2006). Ada begitu banyak faktor 

pemicu terjadinya infeksi di rumah sakit, salah satunya adalah pada saat 

pemasangan infus karena dibutuhkan tindakan melukai dengan tusukan jarum. 

Jika alat yang digunakan tidak steril atau tindakan tidak sesuai maka akan 

memudahkan bakteri masuk ke dalam tubuh pasien dan menimbulkan infeksi 

(Arifianto, 2016).     

Depkes RI (2007) menyatakan bahwa pencegahan dan pengendalian 

infeksi nosokomial adalah program yang meliputi perencanaan, pelaksanaan 

serta pengawasan pembinaan dalam upaya menurunkan angka terjadinya 

infeksi nosokomial di rumah sakit. Pihak yang bertanggung jawab terhadap 

tugas tersebut adalah komite/panitia pencegahan dan pengendalian infeksi 

rumah sakit yang dibentuk oleh kepala rumah sakit.   Suatu penelitian yang 

dilakukan WHO menunjukkan  bahwa sekitar 8,7% dari 55 rumah sakit dari 

14 negara yang berasal dari  Eropa, Timur Tengah,  Asia Tenggara, dan Pasifik 

menunjukkan adanya infeksi nosokomial Hospital Acquired Infection(HAIs) 

dan untuk Asia Tenggara sebanyak 10,0% (Putri, 2016). Dari sekian banyak 

jenis infeksi nosokomial, phlebitis menempati peringkat pertama dibanding 

dengan infeksi lainnya (Depkes RI, 2007).     
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Phlebitis menjadi indikator mutu pelayanan minimal rumah sakit 

dengan standar kejadian ≤ 1,5% (Depkes RI, 2008). Di Indonesia belum ada 

angka yang pasti tentang prevalensi kejadian phlebitis, kemungkinan 

disebabkan oleh penelitian dan publikasi yang berkaitan dengan phlebitis 

jarang dilakukan. Data Depkes RI Tahun 2013 angka kejadian phlebitis di 

Indonesia sebesar 50,11% untuk Rumah Sakit Pemerintah sedangkan untuk 

Rumah Sakit Swasta sebesar 32,70 % (Wahyudi, 2014).      

Rumah Sakit Siloam Bali adalah salah satu rumah sakit yang 

menggalakkan pengendalian infeksi yang baik sebagai pencapaian utama. 

Salah satu yang menjadi perhatian adalah ruang rawat inap. Selain faktor 

internal, faktor pengetahuan dan kepatuhan perawat juga menjadi tingkat 

kejadian phlebitis di ruangan. Pada tahun 2017 tidak terdapat kasus phlebitis 

di IPD I BPJS rawat inap Rumah Sakit Siloam Bali, sedangkan di IPD 2 

terdapat 3 kasus di bulan Mei 2017. Untuk IPD 3, terdapat 1 kasus phlebitis di 

bulan Februari dan 2 kasus di bulan April. Dari hasil tersebut, peneliti 

mengkaji seperti apa gambaran atau tanda-tanda awal yang muncul ketika area 

pemasangan infus mulai terpapar infeksi phlebitis.   

1.2 Rumusan Masalah     

   

Perawat sebagai tenaga kesehatan profesional memiliki peran yang 

sangat penting dalam pemantauan area infus. Oleh sebab itu dibutuhkan 

pemahaman yang baik mengenai phlebitis agar dapat melakukan penanganan  

dengan tepat. 

1.3 Tujuan Penelitian   

   1.3.1 Mengidentifikasi karakteristik  demografi pasien   
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1.3.2 Mengidentifikasi karakteristik phlebitis yang muncul pada 

pasien  rawat inap Rumah Sakit Siloam Bali.     

1.4 Pertanyaan Penelitian   

“Bagaimanakah karakteristik phlebitis yang muncul pada pasien rawat inap   

Rumah Sakit Siloam Bali?”     

1.5 Manfaat Penelitian     

            1.5.1 Manfaat Praktis    

                1.5.1.1Perawat Ruang Rawat Inap Rumah Sakit Siloam Bali  

Bagi perawat ruang rawat inap Rumah Sakit Siloam 

Bali, dapat menjadi bahan untuk meningkatkan kepekaan 

pada karakteristik phlebitis yang muncul pada area 

pemasangan infus pasien sesuai dengan kategori skornya agar 

segera ditangani.   

1.5.1.2 Mahasiswa Perawat Selanjutnya   

Bagi mahasiswa perawat selanjutnya, dapat menjadi 

pelajaran baru untuk semakin meningkatkan pembelajaran 

ketelitian dan kecekatan dalam menangani pasien dengan 

gejala phlebitis.   

          1.5.2 Manfaat Teoritis     

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi 

untuk penelitian selanjutnya agar tingkat terjadinya infeksi phlebitis 

semakin menurun.   

 




