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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. LATAR BELAKANG 

Salah satu dasar dalam menggolongkan infeksi adalah berdasarkan lokasi 
demografik di mana pasien terjangkit agen kausatif, yaitu di dalam atau di luar 

rumah sakit. Healthcare Associated Infection (HCAI), menurut Nottasorn Plipat, 
merupakan infeksi yang diderita pasien saat di institusi kesehatan dalam rentang 
waktu 48 – 72 jam di mana infeksi ini tidak ada pada saat admisi1. Penelitian 
National University of Science and Technology mengatakan bahwa HCAI 
mengambil rata rata bagian 7% dari total angka kejadian infeksi pada negara yang 
sudah berkembang dan 10% pada negara yang sedang berkembang seperti 
Indonesia2. 

Intensive Care Unit (ICU) sendiri merupakan tempat yang tak luput untuk 
terjadinya infeksi. Sebuah studi dari berbagai universitas di Pakistan menyatakan 
bahwa proporsi pasien ICU yang terkena infeksi bisa mencapai 51%2. World 
Health Organization (WHO) menyatakan bahwa minimal 30% dari pasien di ICU 
telah atau sedang menderita HCAI3. Di ICU juga didapatkan bahwa tingkat 
mortalitas akibat infeksi lebih tinggi dibandingkan dengan infeksi dari komunitas 
luar (59.4% vs 44.8%)4. 

HCAI sendiri dapat dibagi menjadi beberapa tipe yang salah satunya berdasarkan 
pada alat bantu medis. Prevalensi HCAI akibat penggunaan alat bantu medis 
menurut penelitian Abdulaziz et al. adalah 21.8%5. Penggunaan alat bantu medis 
mencetuskan terjadinya HCAI dengan menjadi jalan masuk bagi para 

mikroorganisme ke tubuh pasien. Umumnya, alat bantu medis yang digunakan 
adalah kateter kemih, ventilator, kateter vena sentral, dan endotracheal tube.  

Central line-associated bloodstream infection (CLABSI) merupakan HCAI yang 
terjadi akibat mikroorganisme menginvasi aliran darah melalui kateter vena 
sentral. Tingkat prevalensi CLABSI di ICU adalah 8.33%6. 
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Jenis HCAI kedua adalah catheter-associated urinary tract infection (CAUTI) di 

mana infeksi terjadi atas penggunaan kateter kemih yang menjadi jalan masuk 
bagi mikroorganisme. Tingkat prevalensi CAUTI ini adalah 8.73%6. Sedangkan, 
HCAI tipe surgical site infection (SSI), yang mana adalah infeksi yang terjadi 
pada bagian tubuh yang sebelumnya mengalami tindakan operasi, memiliki 
prevalensi 21.8%6. 

Selanjutnya, ventilator associated pneumonia (VAP) adalah infeksi paru yang 
terjadi akibat penggunaan ventilator yang dapat menjadi jalan masuk bagi agen 
kausatif. Tingkat prevalensi VAP ini adalah 8.53%6. 

Golongan mikroorganisme yang paling sering menjadi agen kausatif pada 
kejadian HCAI ini adalah Enterobacteriaceae dengan prevalensi 36.19% disusul 
dengan bakteri gram positif cocci sebesar 32.71%. Sedangkan untuk spesifik 
spesies mikroorganisme, Escherichia coli menempati posisi paling tinggi dengan 
prevalensi 15.89%7. 

Dengan demikian, pencegahan atas HCAI pada pasien ICU harus segera 
dilakukan. Hal tersebut dimulai dengan identifikasi dan penentuan prevalensi tiap 
faktor agar ditanggulangi mulai yang paling sering dan signifikan. 

Faktor – faktor risiko terhadap HCAI secara garis besar adalah jenis kelamin, 

umur, penyakit yang mendasari, dan penggunaan alat bantu medis. Penelitian dari 
Brazillian SCOPE Study Group menilai bahwa perempuan lebih jarang terkena 
HCAI (48.5%) daripada laki-laki (51.5%)8. Jenis kelamin berpengaruh terhadap 
kejadian HCAI dikarenakan berbagai faktor, contohnya, hormon estrogen 
berperan dalam siklus menstruasi perempuan untuk memodulasi perubahan 
tingkat sistem imun9. 

Kemudian, umur juga merupakan faktor risiko terjadinya HCAI. Penelitian dari 
Turkey menemukan bahwa tingkat insiden HCAI pada pasien manula adalah 2.49 
dari 1000 hari perawatan, sedangkan hanya 1.64 dari 1000 hari perawatan untuk 
pasien lebih muda10. Rafael et al. dari University of Cordoba, Spain menjelaskan 
usia berpengaruh dengan turunnya keadaan imunitas tubuh. Seiring bertambahnya 
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usia, terjadi penurunan dalam beberapa komponen kekebalan tubuh yaitu innate 

dan adaptive immunity. Hal tersebut meliputi berkurangnya transduksi sinyal dari 
sel makrofag dan neutrofil, kemampuan makrofag untuk fagositosis, serta respon 
sel dendritik untuk presentasi antigen11. 

Beberapa penyakit yang mendasari datangnya pasien ke instansi kesehatan juga 
menjadi faktor risiko akan terkenanya HCAI. Gastroesophageal Reflux Disease 
(GERD) dapat meningkatkan risiko seseorang terkena HCAI dikarenakan GERD 
memiliki risiko aspirasi asam lambung ke saluran nafas yang mana dapat menjadi 
penyebab hospital-acquired pneumonia. Selain itu, jika pasien terjangkit Human 
Immunodeficiency Virus (HIV) yang menurunkan imunitas tubuh, dapat membuat 
lebih mudah terjangkit HCAI. 

Atas dasar tingginya proporsi HCAI dan mortalitas yang disebabkan, serta untuk 
lebih menjelaskan mengenai faktor risiko HCAI di ICU di Indonesia, maka 
penelitian lebih lanjut untuk mengidentifikasi dan mendalami faktor-faktor risiko 
terjadinya HCAI perlu dilakukan. 

 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

HCAI merupakan masalah yang harus dihadapi oleh begitu banyak pusat 
pelayanan kesehatan. Terlebih lagi dengan tingginya proporsi infeksi dan point-
of-entry serta perlunya info mengenai faktor risiko, maka penelitian lebih lanjut 
di Siloam Hospital Lippo Village dapat dilakukan untuk mengidentifikasi, 
mendalami, dan memperjelas faktor-faktor risiko yang berperan dalam HCAI. 

 

1.3 PERTANYAAN PENELITIAN 

Bagaimana hubungan faktor risiko terhadap kejadian HCAI pada pasien ICU di 
Rumah Sakit Siloam Lippo Village? 
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1.4 TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan Umum:  
1. Mengetahui hubungan faktor risiko terhadap kejadian HCAI pada 

pasien ICU di Rumah Sakit Siloam Lippo Village 
 

Tujuan Khusus: 
1. Mengetahui data demografik pasien HCAI yang dirawat di ICU 
2. Mengetahui prevalensi faktor risiko terhadap HCAI pada pasien ICU 
3. Mengetahui prevalensi dan jenis agen kausatif HCAI pada pasien ICU 

 

1.5 MANFAAT PENELITIAN 

Manfaat Akademik: 
1. Peneliti mendapatkan pengalaman untuk melakukan penelitian 

epidemiologi untuk mencari faktor risiko dari suatu masalah kesehatan 
2. Mendapatkan data pada populasi Indonesia terhadap suatu masalah 

kesehatan sehingga mendukung dalam pengembangan sistem informasi 
kesehatan 

3. Menambah jumlah penelitian di instansi 

4. Menambah jumlah penelitian akademik untuk akreditasi 
 

Manfaat Praktis: 
1. Kelompok individu dengan risiko tinggi jika teridentifikasi memiliki 

faktor risiko akan mendapat keuntungan melalui penapisan serta 
penanganan primer yang lebih cepat dan efektif 




