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BAB I 

PENDAHULUAN 

Bagian pendahuluan ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah,  tujuan 

penelitian, definisi operasional, pertanyaan penelitian, serta manfaat penelitian 

sebagai kerangka berpikir dalam penelitian.  

1.1 Latar Belakang 

Nurkusuma (2009), mengatakan bahwaMethicillin Resistant 

Staphylococcus Aureus (MRSA) adalah bakteri Staphylococcus Aureusyang 

resisten terhadap antibiotik jenis metisilin karena pemberian dosis yang tidak 

rasional. Stapilococcus Aureus merupakan bakteri gram positif yang dikenal 

sejak abad ke-19 sebagai penyebab terjadinya infeksi lokal maupun sistemik.  

Pada era tahun 1940an penyebab infeksi tersebut bisa diatasi dengan pemberian 

antibiotik jenis metisilin. Keberhasilan terapi antibiotik tersebut tidak 

berlangsung lama karena muncul jalur resisten terhadap antibiotik yang 

mengandung enzim betalaktamase M.Biomed (2010). 

Menurut Nurkusuma (2009), infeksi MRSA dapat berpindah dari satu 

pasien ke pasien lain melalui alat medis yang tidak diperhatikan sterilisasinya, 

melalui udara, melalui tenaga kesehatan, maupun fasilitas dalam  ruangan 

seperti selimut atau linen. MRSA dapat mengakibatkan infeksi kulit seperti bisul 

dan impetigo, infeksi dibawah kulit atau cellulitis, infeksi yang menyebar ke 
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tulang, darah, paru-paru dan bagian tubuh lainnya (NSW Multicultural Health 

Communication Service, 2017). 

 Menurut penelitian yang dilakukan oleh M. Biomed (2010), bahwa 

Meticillin Resistant Stapilococcus Aureus pertama kali ditemukan di salah satu 

rumah sakit di Eropa pada tahun 1960, kemudian menyebar dengan pesat secara 

global dan bahkan saat ini menjadi penyebab utama infeksi nosokomial di dunia. 

Saat ini bakteri MRSA telah menjadi hal yang endemik di sebagian besar rumah 

sakit dan fasilitas kesehatan terutama pada negara-negara maju. Menurut Liana 

P. (2014), infeksi berat karena MRSA menjadi tantangan baru bagi pelayan 

kesehatan yang berhubungan dengan morbiditas dan mortalitas karena terdapat 

kecenderungan peningkatan prevalensi MRSA di berbagai tempat beberapa 

dekade belakangan ini. 

Pada tahun 2010, Liana P. menggambarkan bahwa prevalensi MRSA di 

Amerika terus meningkat dari tahun 1996 – 2000 yaitu 30,1% - 45,7% pada 

pasien rawat inap dan 17,3% – 28,6% pada pasien rawat jalan. Prevalensi 

infeksi MRSA Pada tahun 2006 di Asia mencapai 70%, di Indonesia sebanyak 

23,5% Sulistyaningsih (2010). Tahun 2008, ditemukan 59 isolat MRSA dari 165 

isolat Stapilococcus Aureus (35,75%) di RSCM. Menurut data Rekap 

pelaporaan Infection Control indikator SHMK (2016), di Siloam Hospital 

Makassar (SHMK) dari 382 pasien yang memenuhi kriteria skrining MRSA, 

hanya 272 diantaranya yang dilakukan skrining MRSA dan satu orang 

diantaranya positif MRSA atau 0,36%. Sementara itu, menurut data dari 
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Laboratorium SHMK (2017) di tahun 2015 ada 199 pasien yang dilakukan 

skrining MRSA dan 9 diantaranya dinyatakan positif atau 4,6%. Sementara itu, 

data sementara dari periode januari – 15 juli 2017 menandakan adanya 

peningkatan prevalensi infeksi MRSA di SHMK, ada 10 pasien yang dinyatakan 

positif MRSA. 

Siloam Hospitals Makassar memiliki SOP tentang penatalaksanaan pada 

pasien positif MRSA. Pasien yang terinfeksi MRSA akan dirawat dalam ruang 

isolasi sampai keadaannya kembali pulih. Setiap perawat yang menangani 

pasien tersebut harus segera memisahkan dengan pasien lain untuk 

meminimalkan terjadinya penularan terhadap pasien lainnya.  Dari uraian diatas, 

peneliti tertarik untuk mengidentifikasi gambaran tingkat pengetahuan perawat 

tentang  penatalaksanaan pasien positif MRSA di Siloam Hospitals Makassar. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas bahwa tingkat kejadian MRSA terus 

meningkat setiap tahunnya diberbagai belahan dunia dan salah satu hal yang 

memicu kejadian tersebut adalah penatalaksanaan perawat dalam menangani 

pasien MRSA sehingga sangat dibutuhkan tingkat pengetahuan dan 

penatalaksanaan yang sesuai SOP agar tercapai tindakan asuhan keperawatan 

yang maksimal pada pasien positif MRSA. Berdasarkan penjelasan tersebut, 

maka dapat dirumuskan masalah penelitian adalah bagaimana gambaran tingkat 

pengetahuan perawat tentang penatalaksanaan pasien positif MRSA di SHMK? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum  

Teridentifikasi gambaran tingkat pengetahuan perawat 

tentangpenatalaksanaan pasien positif MRSA. 

1.3.2  Tujuan Khusus 

1. Teridentifikasi karakteristik responden perawat SHMK tentang 

penatalaksanaan pasien positif MRSA 

2.  Teridentifikasi gambaran tingkat pengetahuan perawat SHMK tentang  

penatalaksanaan pasien positif MRSA sesuai dengan SOP rumah 

sakit. 

 

1.4 Pertanyaan Penelitian  

 Bagaimana gambaran tingkat pengetahuan perawat tentang 

penatalaksanaan pasien positif Methicillin Resistant Staphilococcus Aureus di 

SHMK? 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat Teoritik 

Manfaat teoritik penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan 

tentang ilmu dan pelaksanaan asuhan keperawatan kepada pasien positif 

MRSA. 
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1.5.2 Manfaat Praktikal 

Manfaat praktikal penelitian ini adalah untuk meningkatkan kualitas 

asuhan keperawatan kepada pasien MRSA agar tercapai asuhan 

keperawatan yang maksimal. Manfaat untuk penelitian selanjutnya adalah 

penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian 

selanjutnya tentang gambaran tingkat pengetahuan perawat tentang 

penatalaksanaan kepada pasien MRSA positif. 

 

1.6 Definisi Operasional 

Definisi operasional adalah menggambarkan variabel dalam penelitian 

sedemikian rupa sehingga variabel tersebut bersifat spesifik dan terukur Aditya 

(2009). Berikut adalah tabel yang menjelaskan definisi operasional dari tingkat 

pengetahuan perawat. 

Tabel 1.1 Definisi Operasional 

Variabel Definisi 

konseptual 

Definisi 

operasional 

Skala Alat ukur Hasil ukur 

Tingkat 

pengeta-

huan 

tingkat 

pengetahuan 

adalah hal 

yang dapat 

memberikan 

kemampuan 

interpersonal 

dan teknikal 

Pemahaman 

perawat 

mengenai 

penatalaksa-

naan pasien 

positif 

MRSA. Ada 

4 tingkatan 

pengetahuan 

Ordinal Kuesioner 

dibuat 

sendiri oleh 

peneliti 

dengan 

sumber 

berdasarkan 

SOP 

1. Pengetahuan 

kurang 

<56% (< 31) 

2. Pengetahuan 

cukup56-

75% (32-41)  
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yang 

dibutuhkan 

oleh seorang 

perawat 

tentang  

melaksanakan 

asuhan 

keperawatanP

uguh W, 

(2012). 

yang dilihat 

dalam 

penelitian 

ini yaitu: 

(1)Tahu, 

(2)Memaha-

mi, (3) 

Aplikasi, 

(4)Analisis. 

Infection 

Control 

SHMK 

mengguna-

kan skala 

Guttman 

yaitu benar 

dan salah 

3. Pengetahuan 

baik 76-

100% (42-

56) 

 

 




