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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Semakin tingginya tuntutan masyarakat akan fasilitas dan pelayanan 

keperawatan yang berkualitas dan professional. Berbagai upaya telah ditempuh 

untuk memenuhi harapan tersebut. Pelayanan keperawatan pada dasarnya di 

tunjukan untuk memberikan kepuasan pada pasien. Salah satu aspek penting 

dalam pelayanan keperawatan adalah menjaga dan mempertahankan integritas 

kulit klien. Kerusakan integritas kulit dapat berasal dari luka karena trauma dan 

pembedahan, namun juga dapat disebabkan karena kerusakan atau kematian kulit 

sampai jaringan akibat adanya penekanan pada suatu area secara terus menerus 

disebut luka tekan atau dekubitus (Patriani, 2008). 

Menurut Sabandar (2008), frekuensi dekubitus diberbagai negara masih 

cukup tinggi. Di Amerika serikat, dalam beberapa penelitian menunjukan bahwa 

3-10% pasien yang dirawat di rumah sakit menderita dekubitus dan 2,7% 

berpeluang terbentuk dekubitus baru. Angka tersebut menunjukan peningkatan 

hingga 7,7-26,9%. Penelitian lain memperlihatkan bahwa sekitar 28% pasien 

menderita ulkus dekubitus. 

Penelitian Purwaningsih (2000), pada pasien tirah baring menyatakan 

bahwa dari 78 orang pasien tirah baring yang dirawat di RSUD Dr. Wahidin 
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Sudirohusodo Makasar sebesar 15,8% mengalami luka dekubitus. Setiyawan 

(2008), juga melakukan penelitian hampir sama pada pasien tirah baring dirumah 

sakit Cakra Husada Klaten, dimana kejadian luka dekubitus sebanyak 17,65%. 

Menurut Sabandar (2008), evaluasi secara luas telah dilakukan dan 

hasilnya menunjukkan bahwa 1/3  pasien yang dirawat di rumah 

sakit yang mengalami dekubitus selama perawatan, dilaporkan meninggal 

dunia, dan lebih dari setengahnya akan meninggal dalam 12 bulan ke 

depan. 

Dekubitus merupakan masalah yang dihadapi oleh pasien-pasien dengan 

penyakit kronis, pasien yang sangat lemah, dan pasien lumpuh dalam waktu lama, 

bahkan saat ini merupakan suatu penderitaan sekunder yang banyak dialami oleh 

pasien-pasien yang dirawat di rumah sakit (Morison, 2003). Dekubitus 

mengakibatkan nyeri yang berkepanjangan, gatal-gatal disekitar luka, rasa yang 

tidak nyaman, kulit terluka dapat menyebabkan infeksi. Infeksi memperlambat 

penyembuhan ulkus yang dangkal dan berakibat fatal terhadap ulkus yang dalam, 

serta masalah yang serius terhadap morbiditas dan mortalitas yang tinggi pada 

penderita lanjut usia (Sari, 2007). 

Ulcus dekubitus dapat menjadi progresif dan sulit untuk disembuhkan. 

Komplikasi luka tekan sangat sering dan mengancam kehidupan. Masalah 

dekubitus menjadi problem yang cukup serius. Oleh karena itu perlu pengetahuan 
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cukup tentang dekubitus agar diagnosis dapat ditegakkan secara dini sehingga 

penatalaksanaan dapat dilakukan dengan segera. 

Pengetahuan merupakan landasan utama dan penting bagi tenaga 

kesehatan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan. Perawat sebagai tenaga 

kesehatan yang memiliki tanggung jawab utama dalam pelayanan keperawatan 

serta pelaksanaan asuhan keperawatan yang holistik dan komprehensif dituntut 

memiliki pengetahuan yang tinggi dalam profesi keperawatan termasuk 

perawatan terhadap  kejadian dekubitus (Moore dan Patricia, 2004). 

Perawatan luka merupakan tugas keseharian perawat dibangsal, sehingga 

perawat harus menggunakan keterampilan perawatan luka yang benar. Adanya 

luka tekan yang tidak ditangani dengan baik dapat mengakibatkan masa 

perawatan pasien menjadi panjang dan peningkatan biaya rumah sakit. Oleh 

karena itu perawat perlu memahami secara komprehensif tentang dekubitus agar 

dapat memberikan pencegahan dan intervensi keperawatan yang tepat untuk 

pasien yang beresiko terkena luka tekan atau dekubitus (Sari, 2007). 

Data yang didapat dari studi pendahuluan tanggal 16 Juni 2010 di RS 

Moewardi Surakarta. Jumlah pasien dengan dekubitus pada bulan Januari sampai 

dengan Desember 2009 sejumlah kurang lebih 58 pasien yang dirawat  dengan 

tirah baring terdapat pasien dengan kejadian ulkus dekubitus 12,55%. Angka ini 

relatif tinggi dan akan menimbulkan komplikasi serta  meningkatkan biaya 

perawatan.  
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Jumlah perawat pelaksana sebanyak 46 orang dibangsal mawar 2 dan 

melati 1. Hasil wawancara pada perawat tersebut mengatakan bahwa pasien 

dengan ulkus dekubitus berasal dari luar rumah sakit. Pasien dalam kondisi lemah 

dengan faktor penyebab penyakitnya adalah stroke, cidera tulang belakang dan 

deabetes militus dengan tirah baring yang lama. Sehingga pasien memerlukan 

penanganan khusus agar tidak terjadi kerusakan yang lebih parah.  

Hasil observasi dan tinjauan langsung di rumah sakit Dr. Moewardi 

Surakarta dari 5 perawat pelaksana yang tediri dari 3 perawat dari bangsal Melati 

I, dan 2 perawat Mawar 2. Dua perawat Melati menyatakan dalam pelaksanaan 

perawatan luka tidak selalu melakukan sesuai dengan Standar Operasional 

Prosedur (SOP). Hal ini sengaja dilakukan mengingat jumlah pasien yang banyak 

dan juga membutuhkan perawatan, sehingga perawat  harus dapat melakukan 

perawatan secara efisien. Satu perawat Melati I  Menyatakan bahwa dalam 

perawatan luka dekubitus yang diutamakan adalah  bagaimana pasien tidak 

merasa sakit. Dua orang perawat Mawar 2 menyatakan bahwa perawatan luka 

dekubitus adalah rumit dan membutuhkan banyak waktu.  

Berdasarkan data dan uraian tersebut diatas peneliti merasa tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul Hubungan pengetahuan perawat tentang 

perawatan dekubitus dengan pelaksanaan perawatan luka dekubitus di RSUD Dr. 

Moewardi Surakarta. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah ”Apakah ada hubungan pengetahuan perawat tentang 

perawatan dekubitus dengan pelaksanaan perawatan luka dekubitus di RSUD Dr. 

Moewardi Surakarta ? ” 

 

C. Tujuan Penelitian  

1. Tujuan umum : 

Tujuan umum dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan 

pengetahuan perawat tentang perawatan dekubitus dengan pelaksanaan 

perawatan luka dekubitus di RSUD Dr. Moewardi Surakarta. 

2. Tujuan khusus :  

a. Mengetahui tingkat pengetahuan perawat tentang  perawatan dekubitus di 

RSUD Dr. Moewardi Surakarta. 

b. Mengetahui pelaksanaan perawatan luka dekubitus di RSUD Dr. 

Moewardi Surakarta. 

 

D. Manfaat penelitian 

1. Secara Teoritis 

Menambah khasanah ilmu keperawatan terutama pengetahuan tentang 

perawatan dekubitus secra baik dan benar. 
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2. Secara Praktis 

a. Intansi Pelayanan Kesehataan 

Sebagai sumbangan informasi bagi intansi pelayanan kesehataan 

khususnya tentang perawatan luka dekubitus, sehingga dapat membuat 

rancangan ke depan tentang pelayanan kesehatan yang berhubungan 

dengan pelayanan kepada pasien terutama dalam perawatan luka 

dekubitus. 

b. Bagi peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan 

pengalaman bagi peneliti dalam menyusun karya tulis ilmiah. Hasil 

penelitian ini juga bermanfaat sebagai bahan masukan, bahan referensi 

atau sumber data untuk penelitian sejenis selanjutnya.  

 

E. Keaslian Penelitian 

Penelitian tentang dekubitus sudah pernah diteliti oleh peneliti lain, 

namun  yang mengkhususkan tentang pelaksanaan perawatan  luka dekubitus 

masih terbatas. Menurut penelitian yang dilakukan: 

1. Purwaningsih (2002) meneliti tentang “Analisis Dekubitus Pada Pasien Tirah 

Baring Di Ruang A1, B1, C1, D1 Dan Ruang B3 IRNA I RSUP. Dr. Sardjito 

Yogyakarta”. Hasil penelitian bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang 

angka kejadian dekubitus serta gambaran tentang faktor-faktor penyebab yang 
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mempengaruinya. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa 40 pasien 

dengan tirah baring di Ruang A1, B1, C1, D1 Dan Ruang B3 IRNA I RSUP. 

Dr. Sardjito Yogyakarta periode bulan Oktober 2001 didapatkan insiden 

dekubitus 40% sedangkan faktor-faktor dominan yang mempengaruhi adalah 

usia dan pendidikan. Faktor yang tidak berpengaruh terhadap kejadian 

dekubitus adalah jenis kelamin, diagnose medis dan kadar hemoglobin. 

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan penulis karena 

fokus penelitian tertuju  kepada pelaksanaan perawatan dekubitus selain itu 

peneliti ingin mengetahui bagaimana hubungan pengetahuan perawat dengan 

pelaksanaan perawatan luka dekubitus. 

2. Kristanto (2005) meneliti tentang “Insiden Risiko Dekubitus Dengan 

Menggunakan Skala Braden di RSUP. Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten”. 

Hasil penelitian berupa skor pada hari pertama dengan menggunakan skala 

Braden tersebut menunjukkan bahwa dari 286 pasien, insiden risiko sangat 

tinggi berjumlah 36 pasien (12,6%), insiden risiko tinggi berjumlah 113 

pasien (39,5%), insiden risiko sedang berjumlah 106 pasien (37,1%) dan 

insiden risiko rendah berjumlah 31 pasien (10,8%). Hasil penelitian terakhir 

pada hari ke III menunjukkan insiden risiko sangat tinggi berjumlah 2 pasien 

(0,7%), insiden risiko tinggi berjumlah 55 pasien (19,1%), insiden risiko 

sedang berjumlah 109 pasien (37,8%) dan insiden risiko rendah berjumlah 60 

pasien (26,5%). Peneliti berfokus pada skor insiden resiko dekubitus yang 
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terjadi pada pasien dengan menggunakan skala Braden. Penelitian ini berbeda 

dengan penelitian yang akan dilakukan penulis, dimana focus penelitian 

tertuju kepada pelaksanaan tindakan perawatan luka dekubitus selain itu 

terdapat juga perbedaan pada populasi, variable dan lokasi penelitian.  

 

 

 

 

 

 

 


