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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Salah satu aspek penting dalam pelayanan keperawatan adalah menjaga dan 

mempertahankan integritas kulit klien agar senantiasa terjaga dan utuh. Intervensi 

dalam perawatan kulit klien akan menjadi salah satu indikator kualitas pelayanan 

keperawatan yang diberikan. Kerusakan integritas kulit dapat berasal dari luka 

karena trauma dan pembedahan, namun juga dapat disebabkan karena tertekannya 

kulit dalam waktu lama yang menyebabkan iritasi dan akan berkembang menjadi 

luka tekan atau dekubitus (Mukti, 2005). 

Menurut Mukti, (2005) insidensi dan prevalensi terjadinya dekubitus di 

Amerika tergolong masih cukup tinggi dan perlu mendapatkan perhatian dari 

kalangan tenaga kesehatan khususnya perawat. Berdasarkan hasil penelitian 

menunjukkan bahwa insidensi terjadinya dekubitus bervariasi, tapi secara umum 

dilaporkan bahwa 5-11 % terjadi di tatanan perawatan akut, 15-25% di tatanan 

perawatan jangka panjang dan 7-12 % di tatanan perawatan rumah atau home care.  

Penelitian Purwaningsih (2000) pada pasien tirah baring menyatakan bahwa 

dari 78 orang pasien tirah baring yang di rawat di RSUD Dr. Wahidin Sudirohusodo 

Makasar sebanyak 15,8 % mengalami luka dekubitus. Setiyajati (2001) juga 

melakukan penelitian hampir sama pada pasien tirah baring di Rumah Sakit 

Moewardi Surakarta, dimana kejadian luka dekubitus sebanyak 38,2 %. Dari 

penelitian tersebut dapat diasumsikan bahwa kualitas pelayanan keperawatan yang 

diberikan di Rumah Sakit dapat dikatakan belum baik dan perawat belum 
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menempatkan pencegahan dekubitus menjadi prioritas yang tinggi dalam pelayanan 

keperawatan. 

Dekubitus merupakan problem yang serius karena dapat mengakibatkan 

meningkatkan biaya, lama perawatan di rumah sakit serta memperlambat program 

rehabilitasi bagi penderita. Selain itu dekubitus juga dapat menyebabkan nyeri yang 

berkepanjangan, rasa tidak nyaman, meningkatkan biaya dalam perawatan dan 

penanganannya serta menyebabkan komplikasi berat yang mengarah ke sepsis, 

infeksi kronis, sellulitis, osteomyelitis, dan meningkatkan prevalensi mortalitas pada 

klien lanjut usia (Sari, 2007). 

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 holistic dan komprehensif dituntut memiliki pengetahuan 

yang tinggi dalam profesi keperawatan termasuk pencegahan terhadap kejadian 

dekubitus (Moore dan Patricia, 2004). 

Sikap yang dimiliki perawat merupakan respon batin yang timbul dan 

diperoleh berdasarkan pengetahuan yang dimiliki. Pengetahuan dan sikap akan 

sangat mempengaruhi perilaku seseorang (Azwar, 2005). Pengetahuan, sikap dan 

perilaku seharusnya berjalan sinergis karena terbentuknya perilaku baru akan dimulai 

dari domain kognitif atau pengetahuan yang selanjutnya akan menimbulkan respon 

batin dalam bentuk sikap dan akan dibuktikan dengan adanya tindakan, perilaku atau 

praktek  agar hasil dan tujuan menjadi optimal sesuai yang diharapkan, akan tetapi 
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pengetahuan dan sikap tidak selalu akan diikuti oleh adanya tindakan atau perilaku  

(Notoatmodjo, 2002).  

Upaya pencegahan dekubitus perlu memperhatikan pengetahuan, sikap dan 

perilaku yang dimiliki oleh perawat. Tingkat keberhasilan dalam upaya pencegahan 

tergantung dari hal tersebut, akan tetapi berbagai studi mengindikasikan bahwa 

perawat tidak memiliki informasi dan pengetahuan yang cukup dalam memahami isi 

panduan penanganan dan kegiatan pencegahan dekubitus (Buss, 2004). Penelitian 

lain yang dilakukan Moore, Patricia (2004) tentang hal-hal yang menghalangi sikap, 

nilai, dan kepercayaan perawat dalam mencegah dekubitus, hasil yang diperoleh 

menyebutkan bahwa sikap yang positif tidak cukup untuk menjamin perubahan 

perilaku akan berjalan dalam praktik klinik. 

Berbagai upaya dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya dekubitus, 

berdasarkan panduan praktik klinik yang dikeluarkan oleh America Health of Care 

Plan Resources (AHCPR), intervensi keperawatan yang digunakan untuk mencegah 

terjadinya dekubitus terdiri dari tiga kategori yaitu perawatan kulit dan penanganan 

dini meliputi mengkaji risiko klien terkena dekubitus, perbaikan keadaan umum 

penderita, pemeliharaan, perawatan kulit yang baik, pencegahan terjadinya luka 

dengan berbaring yang berubah-ubah dan massase tubuh. Intervensi kedua yaitu 

penggunaan berbagai papan, matras atau alas tempat tidur yang baik. Intervensi yang 

ketiga yaitu edukasi pada klien dan support system (Mukti, 2005).  
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Berdasarkan sumber rekam medis dan panitia mutu sampai saat ini dilakukan, 

Rumah Sakit Cakra Husada belum mempunyai angka secara pasti tentang dekubitus. 

Hal ini dipengaruhi oleh karena perawat sebagai pemantau langsung dan case 

manager pada kejadian dekubitus tidak menerapkan pengetahuan, sikap yang 

dimiliki di dalam  melakukan pendokumentasian pada buku indikator secara continue 

terhadap kejadian dekubitus, dimana hal ini sebagai indikator penting dalam 

kelanjutan pengembangan ilmu dan peningkatan pelayanan kesehatan serta awal 

terhadap tindakan pencegahan.   

Pada studi pendahuluan, observasi yang dilakukan penulis di Rumah Sakit 

Cakra Husada dari laporan indikator mutu pelayanan Rumah Sakit periode bulan 

Januari sampai dengan Maret 2007 didapatkan bahwa dari 68 pasien yang dirawat 

dengan tirah baring terdapat pasien dengan kejadian dekubitus 17,65%. Angka ini 

relatif tinggi dan akan semakin meningkat serta menimbulkan komplikasi yang 

mengakibatkan meningkatnya biaya, lama perawatan di Rumah Sakit, memperlambat 

program rehabilitasi bagi penderita jika tidak dilakukan upaya dalam mencegahnya.  

Berdasarkan studi, observasi, dan tinjauan langsung di Rumah Sakit Cakra 

Husada memberikan gambaran bahwa sebagian perawat tidak mempunyai 

pengetahuan yang cukup dalam memahami isi panduan penanganan dan pencegahan 

dekubitus dimana sebagian besar perawat menyatakan panduan penanganan dan 

pencegahan terhadap kejadian dekubitus rumit dan membutuhkan serta menyita 

banyak waktu. Hal ini terlihat pada intervensi keperawatan yang dilakukan perawat 

pada pasien tirah baring yaitu salah satunya pada perubahan posisi dan pemberian 

edukasi pasien tirah baring dan keluarga, dibuat dan dilakukan menurut pengetahuan 
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yang mereka ketahui dan miliki, kemudian pada implementasi keperawatan dari 

intervensi perubahan posisi tirah baring berdasarkan studi pengamatan, tidak 

diaplikasikan oleh perawat secara continue sesuai dengan pengetahuan yang mereka 

miliki di dalam intervensi tersebut sebagai salah satu upaya dalam pencegahan 

dekubitus. 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merasa tertarik untuk meneliti 

Hubungan antara tingkat pengetahuan, sikap dengan perilaku perawat dalam upaya 

pencegahan dekubitus. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah “Apakah ada hubungan antara tingkat pengetahuan, sikap dengan perilaku 

perawat dalam upaya pencegahan dekubitus?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

1.  Tujuan Umum 

 Tujuan umum dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara 

tingkat pengetahuan, sikap dangan perilaku perawat dalam upaya pencegahan 

dekubitus di Rumah Sakit Cakra Husada. 

2.  Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk: 

a. Mengetahui tingkat pengetahuan perawat dalam upaya pencegahan 

dekubitus di Rumah Sakit Cakra Husada. 
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b. Mengetahui sikap perawat dalam upaya pencegahan dekubitus di Rumah 

Sakit. Cakra Husada. 

c. Mengetahui perilaku perawat dalam upaya pencegahan dekubitus di Rumah 

Sakit. Cakra Husada. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Sebagai bentuk penerapan teori yang telah peneliti terima selama mengikuti 

kuliah. 

b. Sebagai bahan referensi atau sumber data untuk penelitian sejenis 

selanjutnya. 

2.  Manfaat praktis 

a. Perawat pelaksana 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi bagi 

perawat tentang pentingnya pengetahuan dan sikap yang positif dalam 

mencegah dekubitus, serta meningkatkan kesadaran, pemahaman, wawasan 

mutu pelayanan keperawatan dalam pencegahan dekubitus. 

b. Institusi Rumah Sakit 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi, 

bahan masukan bagi rumah sakit dalam mengevaluasi tindakan, 

menentukan kebijakan-kebijakan serta meningkatkan mutu pelayanan 

rumah sakit yang terkait dengan pencegahan dekubitus. 
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c. Institusi pendidikan 

 Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan dalam proses belajar 

mengajar mengenai pencegahan dekubitus dan menambah khasanah 

kepustakaan di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

d. Peneliti 

 Mendapatkan pengalaman langsung dalam melakukan penelitian dan 

memperkaya pengetahuan sebagai peran perawat peneliti dan 

memanfaatkan hasil penelitian untuk meningkatkan mutu pelayanan 

keperawatan.   

 

E. Keaslian Penelitian 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Buss (2004) yang berjudul “Pressure 

UlcerPrevention in Nursing Home: Views and Beliefs Of Enrolled Nurse and 

Other Health Workers” di Belanda menemukan bahwa pencegahan dekubitus 

berjalan hanya sesuai tradisi bukan disesuaikan dengan perkembangan jaman. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif eksplorasi dengan menggunakan 

metode pengumpulan data secara interview yang selanjutnya di kode dan di 

analisis. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah terletak pada 

variabel bebasnya dan metode yang digunakan. Sedangkan persamaannya sama-

sama meneliti tentang pencegahan dekubitus yang dilakukan oleh perawat.   

2. Moore dan Patricia (2004) meneliti tentang “Nurse Attitude Behaviours and 

Perceived Barriers Towards Pressure Ulcers Prevention”. Penelitian ini 

menggunakan design cross sectional dengan metode survey. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa perawat sebenarnya memiliki sikap positif terhadap 
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pencegahan dekubitus tapi karena adanya halangan yang berupa kekurangan 

waktu dan staf maka sikap tersebut tidak bisa direfleksikan dalam praktek 

pencegahan dekubitus di klinik. Perbedaan penelitian ini dengan yang akan 

dilakukan oleh penulis terletak pada variabel bebasnya bukan hanya sikap, tetapi 

juga tingkat pengetahuan dan metode yang digunakan. Persamaannya terletak 

pada variabel sikap dan perilaku perawat dalam mencegah dekubitus. 

 
 




