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BAB I 

PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, pertanyaan penelitian, hipotesis dan manfaat penelitian dari 

literature review.  

1.1 Latar Belakang  

Keadaan dimana seseorang tidak dapat bergerak secara aktif atau 

bebas dikarenakan kondisi yang mengganggu aktivitas dapat disebut 

imobilitas atau tirah baring (Rismawan, 2014). Dampak negatif imobilitas 

terhadap fisik yaitu kerusakan integritas kulit salah satunya yaitu ulkus 

dekubitus atau luka tekan (Asmadi, 2008). Beberapa kondisi dapat 

menyebabkan terjadinya imobilisasi diantaranya gangguan sendi dan tulang, 

penyakit yang berhubungan dengan saraf, penyakit yang berhubungan dengan 

jantung dan pernapasan serta penyakit kritis yang memerlukan tirah baring 

(Rismawan, 2014). Dekubitus sering ditemukan pada pasien tirah baring atau 

imobilitas dalam waktu lama (Rubenstein, Wayne & John, 2007). 

Potter & Perry (2013) mengungkapkan bahwa luka tekanan, luka 

dekubitus atau luka baring adalah gangguan integritas kulit berhubungan 

dengan tekanan yang lama dan tak henti-henti. Luka dekubitus atau luka 

tekan merupakan kondisi yang paling sering dialami oleh individu yang 

mengalami imobilitas lama (Marrelli, 2007). Tekanan dan toleransi jaringan 

dapat menyebabkan luka dekubitus (Setiani, 2014). Bryant (2007) 

menyatakan patofisiologi terbentuknya luka dekubitus secara primer  
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disebabkan tekanan konstan yang cukup lama dari luar. Daerah yang sering 

terjadi luka tekan adalah tonjolan tulang yang mendapat atau mengalami 

tekanan. Ulkus dekubitus terjadi di atas tonjolan tulang pelvis sebanyak 95% 

(Marrelli, 2007). 

Beberapa usaha dapat dilakukan sebagai tindakan intervensi 

pencegahan luka dekubitus seperti perawatan luka, obat topikal, kasur 

terapeutik dan edukasi (Mutia, Pamungkas & Anggraini, 2015). Merawat 

kulit merupakan tindakan perawatan pada kulit yang berisiko terjadi 

kerusakan integritas kulit, khususnya pada daerah yang mengalami tekanan 

atau tonjolan (Uliyah & Hidayat, 2008). Merawat kulit dengan memberikan 

topikal yang berfungsi untuk melembabkan kulit pada daerah yang berisiko 

terjadinya luka tekan. 

Virgin Coconut Oil (VCO) merupakan minyak kelapa murni yang 

dihasilkan dari proses pengolahan daging buah kelapa tanpa melakukan 

pemanasan atau melalui pemanasan dengan suhu rendah sehingga 

menghasilkan minyak dengan warna yang jernih serta bebas dari radikal 

bebas akibat pemanasan (Handayani, Irawaty & Panjaitan, 2011). Lucida, 

Salman & Hervian (2008) mengungkapkan kandungan asam lemak (terutama 

asam laurat dan oleat) dalam VCO memiliki sifat yang dapat melembutkan 

kulit. VCO efektif digunakan sebagai moisturizer pada kulit sehingga dapat 

meningkatkan hidrasi kulit dan mempercepat penyembuhan pada kulit (Agero 

& Verallo-Rowell, 2004; Lucida, Salman & Hervian, 2008). 
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Berdasarkan pengamatan penulis selama praktik di ruang Intensive 

Care Unit Siloam Hospitals Kebon Jeruk, hampir semua pasien yang dirawat 

adalah pasien dalam keadaan imobilitas atau tirah baring lama. Lama rawat 

pasien di ICU beragam, dari seminggu sampai tiga bulan hari perawatan. 

Kondisi penyakit yang dialami pasien ICU Kebon Jeruk adalah cedera tulang, 

penyakit yang berhubungan dengan saraf, penyakit yang berhubungan dengan 

jantung dan pernapasan, serta penyakit kritis yang memerlukan istirahat 

seperti sepsis. Sejak pertama kali dinas di ruangan ICU (08 Mei 2017) sampai 

saat ini (30 Juni 2017), penulis telah mengamati setiap setelah mandi dan 

merubah posisi miring kanan-miring kiri (dua jam sekali), tubuh bagian 

belakang setiap pasien selalu diolesi virgin coconut oil. Sebagian pasien 

memakai lotion atau minyak zaitun, tetapi perawat di ruang ICU lebih banyak 

memakai virgin coconut oil karena tersedia di ruang ICU Siloam Hospitals 

Kebon Jeruk. 

Beberapa peneliti telah membuktikan efektivitas virgin coconut oil 

untuk mencegah luka dekubitus pada pasien di Intensive Care Unit (Setiani, 

2014) dan pada pasien yang dirawat dengan imobilisasi (Sihombing, 

Yuniarlina & Supardi, 2016). Pertimbangan-pertimbangan ini yang menarik 

minat penulis untuk melakukan penelitian mengenai efektivitas penggunan 

virgin coconut oil terhadap pencegahan luka dekubitus pada pasien 

imobilitas. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Luka dekubitus adalah luka tekan yang terjadi pada daerah tubuh yang 

terlalu lama tertekan terutama pada daerah tonjolan tulang. Pasien yang 

mengalami imobilisasi atau tirah baring lama memiliki resiko kerusakan 

integritas kulit seperti luka dekubitus. Salah satu cara dalam pencegahan 

terjadinya luka tekan adalah merawat kulit. Merawat kulit dapat dilakukan 

dengan menggunakan topikal pada bagian tubuh yang berisiko terjadi luka 

tekan. Virgin Coconut Oil adalah minyak kelapa murni yang berfungsi 

sebagai moisturizer dan melembutkan kulit. Oleh karena itu, penulis ingin 

membuat kajian literatur mengenai efektivitas penggunaan virgin coconut oil 

terhadap pencegahan luka dekubitus pada pasien imobilitas 

1.3 Tujuan Penelitian 

Kajian literatur ini bertujuan untuk meninjau artikel penelitian terkait  

efektivitas penggunaan virgin coconut oil dalam pencegahan luka dekubitus 

pada pasien imobilitas. 

1.4 Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan pernyataan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, 

maka pertanyaan penelitian adalah “Bagaimanakah efektivitas penggunaan 

virgin coconut oil dapat mencegah luka dekubitus pada pasien imobilitas?”. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut. 

1.5.1 Bagi Teoritis 

Hasil pengkajian literatur diharapkan dapat memberi 

pengetahuan bagi para dosen, guru, clinical educator sebagai bagian di 

bidang kesehatan serta menjadi bahan belajar-mengajar khususnya 

bidang keperawatan. 

1.5.2 Bagi Mahasiswa Keperawatan 

Hasil kajian literatur ini diharapkan dapat menjadi referensi 

tambahan ilmu pengetahuan dan informasi dalam pembelajaran maupun 

praktik mahasiswa bidang kesehatan khususnya bidang keperawatan 

1.5.3 Bagi Divisi Keperawatan 

Hasil kajian literatur ini diharapkan dapat menjadi evidence 

based practice bagi divisi keperawatan dalam memberikan layanan 

kesehatan yang lebih baik bagi pasien imobilitas. 

1.5.4 Pengembagan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi data untuk 

penelitian maupun kajian literatur berikutnya yang membahas 

efektivitas penggunaan virgin coconut oil terhadap pencegahan luka 

dekubitus pada pasien imobilitas.  




