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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Infeksi di rumah sakit atau infeksi nosokomial merupakan persoalan 

serius yang menjadi penyebab langsung maupun tidak langsung kematian 

pasien. Walaupun beberapa kejadian infeksi nosokomial tidak menyebabkan 

kematian pasien, namun menyebabkan pasien dirawat lebih lama akibatnya 

pasien harus membayar lebih mahal (Kementerian Kesehatan Republik 

Indonesia [KEMENKES RI], 2009) 

Infeksi luka operasi adalah salah satu infeksi yang paling umum terkait 

layanan kesehatan dan dikaitkan dengan masa tinggal di rumah sakit 

pascaoperasi yang lebih lama, prosedur bedah tambahan, perawatan di unit 

perawatan intensif, dan seringkali dikaitkan dengan kematian yang lebih tinggi 

(World Health Organization [WHO], 2016). Infeksi Luka Operasi (ILO) paling 

sering disurvei dan paling sering ditemukan di negara berpenghasilan rendah 

dan menengah dengan tingkat kejadian berkisar antara 1,2 sampai 23,6 per 100 

prosedur pembedahan. Sebaliknya, tingkat ILO bervariasi antara 1,2% dan 

5,2% di negara maju (WHO, 2012). 

Di Indonesia, infeksi merupakan salah satu penyebab utama kematian 

ibu dan bayi baru lahir. Selain itu, menyebabkan perpanjangan masa rawat inap 

bagi penderita (KEMENKES RI, 2011). Kasus infeksi nosokomial di Indonesia 

yaitu pada 10 RSU pendidikan, cukup tinggi yaitu 6–16% dengan rata-rata 9,8% 

pada tahun 2010. Infeksi nosokomial paling umum terjadi adalah infeksi luka 



2 
  

operasi (ILO). Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa angka kejadian 

ILO pada rumah sakit di Indonesia bervariasi antara 2–18% dari keseluruhan 

prosedur pembedahan. Ini dibuktikan pada penelitian di RSUP Haji Adam 

Malik Medan bulan April s/d September 2010, dari jumlah sampel 534 pasien, 

diperoleh angka prevalensi ILO sebesar 5,6% dengan kelompok usia terbesar 

pada usia lebih dari 65 tahun yaitu 33,3% (Jeyamohan.D, 2010). Dari data 

laporan surveilans tahun 2016 di Siloam Hospitals Manado, terjadi infeksi pada 

1 dari 1673 pasien luka operasi atau dalam persentase berkisar sekitar 0.059 %. 

Banyak faktor dalam perjalanan pasien yang telah melewati operasi 

telah diidentifikasi berkontribusi terhadap resiko ILO. Beberapa faktor yang 

mempengaruhi infeksi luka operasi termasuk yang berhubungan dengan pasien 

(endogen) dan proses/prosedural terkait (eksogen) variabel yang mempengaruhi 

perkembangan risiko pasien mengalami infeksi luka operasi. Oleh karena itu, 

pencegahan infeksi ini rumit dan memerlukan integrasi berbagai tindakan 

pencegahan sebelum, selama dan setelah operasi (WHO, 2016). Dalam hal ini, 

pengetahuan perawat dalam mengantisipasi kejadian infeksi sangat penting 

sebelum melakukan tindakan keperawatan. Karena pengetahuan merupakan 

kunci pertama yang harus dimiliki sebelum suatu tindakan dilakukan.  

Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti secara lansung untuk 

memperoleh data awal mengenai pengetahuan perawat tentang pengurangan 

resiko infeksi pada pasien luka post operasi, pada tanggal 31 Juli 2017 di lantai 

lima Siloam Hospitals Manado, dengan menyebarkan kuesioner singkat, berisi 

empat pertanyaan kepada lima perawat, didapatkan hanya sembilan pertanyaan 
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dari total 20 keseluruhan pertanyaan dijawab dengan benar. Atau dalam 

persentase hanya 45% pertanyaan terjawab dengan benar. Menunjukkan bahwa 

masih terdapat masalah pengetahuan yang dimiliki oleh perawat yang 

berkontribusi dalam meningkatkan resiko terjadinya infeksi luka operasi. Oleh 

karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian gambaran pengetahuan 

perawat tentang pengurangan resiko infeksi pada pasien luka post operasi di 

nurse stations lantai lima Siloam Hospitals Manado. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Infeksi merupakan suatu kejadian yang harus diwaspadai di dalam suatu 

pelayanan di rumah sakit. Kejadian suatu infeksi dapat menceritakan bagaimana 

kualitas pelayanan yang dilakukan. Dengan pengetahuan yang cukup terhadap 

penangan infeksi maka tingkat kejadian dapat dikurangi. Berdasarkan fenomena 

diatas, peneliti ingin melakukan penelitian mengenai “Gambaran Pengetahuan 

Perawat Tentang Pengurangan Resiko Infeksi pada Pasien Luka Post Operasi 

di nurse stations  lantai lima Siloam Hospitals Manado” 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1.Tujuan umum 

Untuk menganalisa pengetahuan perawat tentang pengurangan 

resiko infeksi pada pasien luka post operasi di nurse stations lantai lima 

Siloam Hospitals Manado. 
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1.3.2.Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui gambaran pengetahuan perawat tentang 

pengurangan resiko infeksi 

b. Untuk mengetahui gambaran pengetahuan perawat tentang universal 

precaution dalam pengurangan resiko infeksi 

c. Untuk mengetahui gambaran pengetahuan perawat tentang prosedur 

yang benar dalam perawatan luka post operasi 

 

1.4 Pertanyaan Penelitian 

Bagaimana gambaran pengetahuan perawat dalam pengurangan resiko 

infeksi pada pasien luka post operasi di nurse stations lantai lima Siloam 

Hospitals Manado? 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1.Manfaat teoritikal  

Penelitian dapat menjadi acuan dalam pembelajaran mengenai 

pengurangan resiko infeksi di suatu lembaga pendidikan atau unit 

kesehatan. 

1.5.2.Manfaat praktikal 

1) Manfaat bagi Peneliti 

Sebagai data awal yang memuat informasi dan pengetahuan dan 

wawasan baru mengenai gambaran pengetahuan perawat tentang 

pengurangan resiko infeksi pada pasien luka post operasi di Siloam 
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Hospitals Manado. Jadi penelitian ini dapat dijadikan pedoman untuk 

penelitian selanjutnya. 

2) Manfaat bagi Rumah Sakit 

Penelitian dapat digunakan untuk meningkatkan kewaspadaan 

kejadian infeksi dan pencegahan terhadap resiko kejadian infeksi di 

Siloam Hospitals Manado. 

3) Manfaat bagi Pasien 

Dengan adanya penelitian ini pasien memperoleh peningkatan 

pengawasan keselamatan pasien terhadap kejadian infeksi 

  




