
 
 
 
 
 

BAB I 

 

PENDAHULUAN 
 
 

 

1.1. Latar belakang 

 

Infeksi adalah proses invasi dan multiplikasi dari suatu mikroorganisme 

seperti bakteri, virus, jamur dan parasit dalam tubuh manusia. Kebanyakan infeksi 

yang terjadi identik dengan lingkungan yang kotor, luka yang tidak mendapat 

penanganan atau perawatan dengan baik dan alat-alat kesehatan di rumah sakit yang 

tidak steril sehingga dapat menyalurkan mikroorganisme pada pasien dan 

mengakibatkan terjadinya infeksi. Namun, di dalam ruangan isolasi dan Intensive 

Care Unit (ICU) yang steril pada rumah sakit pun infeksi masih bisa terjadi. 

Healthcare Associated Infection (HCAI) merupakan infeksi yang sebelumnya tidak 

dialami pasien namun didapat oleh pasien selama dirawat di rumah sakit atau melalui 

alat-alat kesehatan lainnya. Infeksi ini muncul dalam 48-72 jam setelah mendapat 

perawatan di rumah sakit.
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Berdasarkan penelitian yang dilakukan secara prospektif observasional di 

Medical College Hospital, India pada 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2012, 

didapatkan data bahwa dari 242 pasien di ICU yang dirawat lebih dari 48 jam, 29 

diantaranya mengalami HCAI (11,98%). Patogen terbanyak penyebab HCAI pada 

pasien ICU tersebut adalah bakteri gram negatif, dimana Pseudomonas aeruginosa 

(32,5%), diikuti dengan Escherichia coli (17,5%), dan Klebsiella pneumoniae 



(12,5%) adalah yang terbanyak.
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 HCAI pada pasien ICU ini paling banyak terjadi 

karena infeksi saluran pernapasan (62,7%), diikuti dengan infeksi 



 
 

 

saluran kemih (27,59%) dan infeksi akibat bakteremia (10,34%).
2
 HCAI ini tidak 

lepas dari adanya faktor risiko. Dari penelitian sebelumnya yang dilakukan di Careggi 

University Hospital, Florence, Italy dari Januari 2012 sampai Desember 2013, 

didapatkan data bahwa usia, jenis kelamin, penggunaan terapi antifungal dan 

imunosupresan sebelumnya, penyakit bawaan seperti diabetes mellitus, kanker, 

hipertensi, Chronic Obstructive Pulmonary Disease, Chronic Kidney Disease, heart 

failure, coronary artery disease, dan valvular disease menjadi faktor risiko untuk 

terkena HCAI pada pasien ICU. Hipertensi menjadi faktor risiko tertinggi dalam 

kejadian HCAI pada pasien ICU dalam penelitian ini. Dari 494 pasien yang menjalani 

perawatan di ICU, 46 (9,3%) diantaranya mengalami HCAI setelah 48 jam atau lebih 

dimasukkan ke ruang ICU. Penyebab HCAI pada 30 dari 46 pasien tersebut adalah 

bakteri gram negatif. Sedangkan penyebab HCAI pada 16 pasien lainnya adalah 

bakteri gram positif dan jamur. Hal ini menunjukkan bahwa bakteri gram negatif 

menjadi menjadi penyebab utama dari terjadinya HCAI, terutama pada pasien ICU. 

Dari penelitian ini juga didapati persentase bakteri gram negatif terbanyak sebagai 

penyebab HCAI, yaitu Klebsiella pneumoniae (30%), Acinetobacter baumannii 

(20%), Escherichia coli (20%), Pseudomonas aeruginosa (17%) dan 13% disebabkan 

oleh bakteri gram negatif lainnya. HCAI ini paling sering terjadi melalui infeksi 

saluran pernapasan (60%), diikuti dengan infeksi akibat pemakaian kateter yang 

berujung pada bakteremia (20%), infeksi non-kateter yang menyebabkan bakteremia 

(13%) dan infeksi di daerah kutaneus termasuk pada luka operasi (7%).
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Berdasarkan survei dan penelitian yang dilakukan di Medical College 

Hospital, India dan Careggi University Hospital, dapat disimpulkan bahwa kejadian 

HCAI akibat bakteri gram negatif menjadi masalah yang banyak terjadi pada pasien-

pasien yang menjalani perawatan di ICU. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian 

lebih lanjut mengenai berbagai faktor risiko yang membuat pasien ICU terkena 

infeksi bakteri gram negatif dan mengetahui persentase bakteri gram negatif 

terbanyak yang menyebabkan HCAI pada pasien ICU. 

 

 

1.2. Perumusan masalah 

 

Walaupun sudah pernah dilakukan pada penelitian-penelitian sebelumnya, 

namun faktor risiko tertinggi dan persentase bakteri gram negatif terbanyak yang 

menyebabkan HCAI pada pasien ICU pada kedua penelitian menghasilkan hasil yang 

berbeda. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa setiap negara memiliki faktor risiko dan 

persentase bakteri gram negatif penyebab HCAI yang berbeda pada pasien ICU. Oleh 

karena itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut, khususnya pada Rumah Sakit 

Pendidikan Siloam untuk mengetahui faktor risiko tertinggi dan bakteri gram negatif 

terbanyak yang menyebabkan HCAI pada pasien ICU. 

 

 

1.3. Pertanyaan penelitian 

 

Apa saja faktor risiko yang menyebabkan terjadinya HCAI pada pasien ICU 

Rumah Sakit Pendidikan Siloam? 



 
 
 
 

1.4. Tujuan umum dan khusus 

 

1.4.1. Tujuan umum 

 

Mengetahui berbagai faktor risiko yang menyebabkan terjadinya HCAI pada 

pasien ICU di Rumah Sakit Pendidikan Siloam. 

 

 

1.4.2. Tujuan khusus 

 

1. Mengetahui persentase bakteri-bakteri gram negatif yang menjadi 

penyebab HCAI pada pasien ICU Rumah Sakit Pendidikan Siloam. 

2. Mengetahui data demografi pasien ICU Rumah Sakit Pendidikan Siloam. 

 

 

1.5. Manfaat 

 

1.5.1. Manfaat akademik 

 

1. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti mengenai faktor risiko 

dan bakteri gram negatif yang dapat menyebabkan HCAI pada pasien 

ICU. 

2. Sebagai informasi tambahan atau gambaran awal bagi penelitian lain atau 

penelitian yang ingin mengembangkan penelitian ini. 

 

 

1.5.2. Manfaat praktis 

 

1. Memberikan informasi mengenai faktor risiko dan bakteri gram negatif 

yang dapat menyebabkan terjadinya HCAI pada pasien ICU sehingga 

dapat memberikan penanganan dan perawatan yang lebih 



 
 
 
 

baik untuk mencegah kejadian HCAI pada pasien ICU di Rumah Sakit 

Pendidikan Siloam. 

2. Dari informasi tersebut, diharapkan dapat menurunkan angka kejadian 

HCAI akibat bakteri gram negatif pada pasien ICU Rumah Sakit 

Pendidikan Siloam sehingga dapat mempersingkat waktu perawatan di 

rumah sakit. 




