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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Salah satu parameter pelayanan kesehatan yang berkualitas di rumah 

sakit adalah terkendalinya infeksi nosokomial. Dalam buku tentang Pedoman 

Pengendalian Infeksi Nosokomial Edisi-2 yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. 

Moewardi Surakarta mendifinisikan bahwa infeksi nosokomial merupakan 

infeksi yang didapat selama pasien dirawat di rumah sakit 3 x 24 jam atau 

infeksi yang terjadi pada lokasi yang sama tetapi disebabkan oleh 

mikroorganisme yang berbeda dari mikroorganisme pada saat masuk rumah 

sakit atau mikroorganisme penyebab sama tetapi lokasi berbeda. 

Ruang rawat inap sebagai salah satu fasilitas pelayanan rumah sakit 

tidak terlepas sebagai sumber infeksi nosokomial. Hal ini disebabkan karena 

perawatan pasien melibatkan banyak pihak seperti dokter, perawat, peralatan 

medis serta petugas yang bekerja di kawasan rawat inap menjadi faktor 

perantara terjadinya infeksi silang antara pasien di samping faktor dari 

lingkungan. Pada penelitian klinis, infeksi nosokomial terutama disebabkan 

oleh kotoran urine, infeksi jarum infus, infeksi saluran nafas, infeksi kulit dari 

luka operasi dan septikemia (Harry, 2006). 

Perawatan luka merupakan tindakan keperawatan yang sering 

dilakukan di rumah sakit sehingga kemungkinan terjadinya infeksi klinis 

karena perawatan luka cukup tinggi dan ini akan menambah tingginya biaya 
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perawatan dan angka kesakitan pasien (Anonim, 2005). 

Komplikasi yang dapat terjadi karena perawatan luka post operasi lain 

oedema, hematoma, perdarahan sekunder, luka robek, fistula, adesi atau 

timbulnya jaringan secara scar (Suriadi, 2004). Disisi lain faktor-faktor yang 

mempengaruhi dalam proses penyembuhan luka post operasi berupa faktor 

internal dan eksternal. Faktor internal terdiri dari oksigen, nutrisi, umur, 

penyakit sistematik, sedangkan untuk faktor eksternal berupa peralatan, 

kelompok yang merawat, lingkungan (Morison, 2004). Tindakan perawatan 

luka post operasi akan berkualitas apabila dalam pelaksanaannya selalu 

mengacu pada protap yang telah ditetapkan seperti mencuci tangan dahulu, 

begitu pula dengan alat-alat yang akan digunakan harus disterilkan dulu 

sebelum digunakan pada klien. 

Menurut Lubis (2004) keberhasilan pengendalian infeksi nosokomial 

pada tindakan perawatan luka post operasi maupun tindakan invasif lainnya 

bukanlah ditentukan oleh canggihnya peralatan yang ada. Tetapi ditentukan 

oleh kesempurnaan petugas dalam melaksanakan perawatan klien secara 

benar. 

RSUD Dr. Moewardi Surakarta merupakan ruang perawatan pasien 

dari berbagai macam penyakit yang kebanyakan memerlukan tindakan 

perawatan luka post operasi. Terbukti banyaknya kejadian infeksi luka operasi 

di RSUD Dr. Moewardi Surakarta tahun 2004 adalah 13,2% merupakan angka 

tertinggi di atas dekubitus 10,68% dan phlebitis 11,01%  
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Berdasarkan hasil studi pendahuluan melalui observasi yang dilakukan 

oleh peneliti di ruang rawat Cendana 1, 2, dan 3  RSUD Dr. Moewardi 

Surakarta ditemukan perawat yang melaksanakan tindakan perawatan luka 

post operasi kurang sesuai dengan prosedur tetap (protap). Menurut buku 

tentang Pedoman Pengendalian Infeksi Nosokomial Edisi-2 yang dikeluarkan 

oleh RSUD Dr. Moewardi Surakarta, dalam lingkungan perawatan kesehatan, 

tangan merupakan salah satu media penularan yang paling efektif untuk 

timbulnya infeksi nosokomial. Oleh karena itu, penggunaan sarung tangan 

yang steril dan mencuci tangan yang benar sangat dianjurkan. Karena tidak 

menutup kemungkinan terdapat mikroorganisme-mikroorganisme penyebab 

infeksi yang tidak dapat dengan mudah disingkirkan dengan mencuci tangan 

saja. 

Mengantisipasi hal tersebut sangat dibutuhkan kinerja perawat yang 

berkualitas dalam menangani perawatan luka post operasi secara aseptik yang 

tentu saja bertujuan untuk menekan tingginya angka kejadian infeksi pada 

luka post operasi tersebut. Sedangkan untuk memberikan pelayanan yang 

optimal, banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja perawat 

antara lain: tingkat pengetahuan, sikap, tingkat pendidikan, pelatihan, dan 

pengalaman kerja. 

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan studi 

penelitian tentang Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Perawat 

dalam Penerapan Protap Perawatan Luka Post Operasi di Ruang 

Cendana RSUD Dr. Moewardi Surakarta. 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka perumusan 

masalah penelitian ini adalah “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan 

Perawat dalam Penerapan Protap Perawatan Luka Post Operasi di ruang 

Cendana RSUD Dr. Moewardi Surakarta?” 

 
C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian terdiri dari: 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan perawat dalam 

penerapan Protap perawatan luka post operasi di ruang Cendana RSUD 

Dr. Moewardi Surakarta. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui pengaruh faktor sikap perawat terhadap kepatuhan 

perawat dalam penerapan Protap perawatan luka post operasi ruang 

Cendana RSUD Dr. Moewardi Surakarta. 

b. Mengetahui pengaruh faktor tingkat pengetahuan perawat terhadap 

kepatuhan perawat dalam penerapan protap perawatan luka Post 

Operasi ruang Cendana RSUD Dr. Moewardi Surakarta. 

c. Mengetahui pengaruh faktor tingkat pendidikan perawat terhadap 

kepatuhan perawat dalam penerapan Protap perawatan luka post 

operasi ruang Cendana RSUD Dr. Moewardi Surakarta. 
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d. Mengetahui pengaruh faktor pelatihan perawat terhadap kepatuhan 

perawat dalam penerapan Protap perawatan luka post operasi ruang 

Cendana RSUD Dr. Moewardi Surakarta. 

e. Mengetahui pengaruh faktor pengalaman kerja perawat kepatuhan 

perawat dalam penerapan Protap perawatan luka post operasi ruang 

Cendana RSUD Dr. Moewardi Surakarta. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dalam penelitian terdiri dari: 

1. Instansi rumah sakit 

Sebagai bahan masukan bagi bidang perawatan RSUD Dr. Moewardi 

Surakarta dalam melakukan evaluasi mutu pelayanan perawatan khusus 

perawatan luka operasi agar infeksi luka operasi tidak terjadi. 

2. Instansi pendidikan 

a. Sebagai bahan masukan dalam kegiatan proses belajar mengajar 

terutama dalam pencegahan infeksi luka operasi. 

b. Sebagai bahan bacaan dan menambah wawasan bagi mahasiswa S1 

Keperawatan Muhammadiyah Surakarta yang berkaitan dengan faktor-

faktor yang pengaruh terhadap penerapan aseptik pada luka operasi. 

3. Bagi Profesi Keperawatan 

Sebagai bahan masukan dalam rangka meningkatkan profesionalisme 

dalam memberikan pelayanan keperawatan kepada klien khususnya 

perawatan luka operasi. 
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4. Bagi peneliti 

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan untuk 

penelitian lebih lanjut. 

 
E. Keaslian Penelitian 

Penelitian tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan penerapan 

perawatan luka operasi belum pernah dilakukan tetapi penelitian yang 

berkaitan dengan penelitian ini yaitu: Setyawati, (2005), dengan judul “Faktor-

faktor yang berhubungan dengan perilaku kepatuhan perawat dalam 

pencegahan infeksi luka operasi”. 

Perawatan luka yang dimaksud adalah perawatan yang berhubungan 

dengan perilaku perawat dan kepatuhan perawat dengan melakukan tindakan 

aseptik. Berdasarkan penelitian yang digunakan adalah kuantitatif non 

eksperimen dengan metode deskriptif analitik, pendekatan yang digunakan 

cross sectional. Penentuan sampel dengan menggunakan insidental sampling, 

instrumen yang digunakan adalah kuisioner dengan skala likert bentuk pilihan 

ganda dan check list, hasilnya terdapat hubungan antara perilaku dan 

kepatuhan perawat dengan infeksi luka operasi. 

Perbedaan pada penelitian ini adalah penulis menekankan faktor-faktor 

yang berpengaruh terhadap penerapan perawatan pada luka operasi. Teknik 

penentuan sampling dengan sampling random. Alat pengumpul data berupa 

kuesioner dengan skala likert bentuk-bentuk pilihan ganda dan check list. 

Sedangkan persamaannya adalah keduanya menggunakan rancangan cross 

sectional, dengan metode deskriptif analitik, datanya kuantitatif non 

eksperimen. 




