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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Infeksi nosokomial merupakan infeksi yang diperoleh atau yang terjadi 

dirumah sakit berkaitan dengan pemberian layanan kesehatan (Rahmad, 2011). Inti 

dari pencegahan dan pengendalian infeksi nosokomial adalah mengendalikan 

perkembangan dan penyebaran mikroorganisme patogen (Darmadi, 2008). Angka 

infeksi nosokomial terus meningkat mencapai sekitar 9% (variasi 3-21%) atau lebih  

dari 1,4 juta pasien rawat inap dirumah sakit seluruh dunia (Depkes RI, 2009). Di 

Indonesia, angka kejadian infeksi nosokomial pasien rawat inap di bangsal bedah 

adalah pada rentang 5,8%-6% dan angka nosokomial pada luka bedah adalah 2,3%-

28,3%. Presentase angka kejadian infeksi nosokomial di RSUD dr. Sarjito pada tahun 

2007 mencapai 5,9% berasal dari kamar operasi sedangkan di RSUP Adam Malik 

pada tahun 2010 angka prevalensi infeksi nosokomial luka operasi bersih pasca bedah 

adalah 5,6% (Rahmad, 2011). Peralatan medis yang tidak steril sering digunakan 

dalam lingkungan yang steril dalam ruang operasi. Peralatan medis dapat 

terkontaminasi dengan bakteri yang dapat ditransfer di meja operasi (Thompson et 

al., 2011). 

  Instrumen bedah merupakan salah satu item kritis yang harus didisinfeksi 

kemudian disterilisasi. Hal ini disebabkan alat bedah dapat bertindak sebagai 

perantara penularan penyakit infeksi karena selama operasi alat bedah kontak 

langsung dengan jaringan yang infektif (misalnya otak) (Rutala, 2010). Pinset 

anatomi adalah salah satu contoh alat yang digunakan untuk tindakan pembedahan 

(Sumiardi, 1992). 

Pengobatan modern bergantung pada kebersihan bahan dan alat yang bebas 

patogen. Oleh karena itu desinfektan yang aman sangat penting dalam pemeliharaan 

instrument bedah agar dapat dipergunakan kembali dan mampu bersaing dengan 

tantangan pantogen yang baru muncul pada alat kesehatan yang semakin kompleks. 

Desinfektan adalah bahan kimia yang digunakan untuk mendesinfeksi benda mati 



2 
 

 
 

(Darmadi, 2008). Sebuah proses desinfeksi adalah proses yang dimaksudkan untuk 

mengurangi jumlah mikroorganisme patogen pada instrument dengan menghapus dan 

atau membunuh bakteri, spora tidak selalu terbunuh oleh proses desinfeksi, namun 

jumlah mereka dikurangi sebagai hasil pembersihan (CHRISP, 2008).  

 Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas desinfektan yaitu faktor 

mikroba yang meliputi jenis mikroba patogen dan jumlah mikroba patogen; faktor 

peralatan medis yang dipengaruhi oleh adanya perlakuan-perlakuan sebelumnya, 

beban kandungan materi organik, struktur fisik peralatan medis, dan adanya larutan 

berisi mineral; waktu pemaparan atau durasi; dan faktor desinfektan (Darmadi, 2008). 

Salah satu faktor kritis yang mempengaruhi efektifitas dari proses desinfeksi  adalah 

lama perendaman atau durasi perendaman. Hal ini dikarenakan, apabila saat 

melakukan prosess desinfeksi, waktu perendaman yang singkat akan menyebabkan 

mikroorganisme belum terbunuh secara maksimal sehingga proses desinfeksi gagal. 

Sebaliknya, apabila saat melakukan proses desinfeksi, waktu perendaman lama akan 

menyebabkan korosi pada alat dan  kurang efisiennya frekuensi pemakaian alat bedah 

sehingga pemanfaatan alat akan berkurang. Oleh karena itu efisiensi waktu 

perendaman sangat diperlukan untuk menjamin proses desinfeksi berjalan maksimal 

sehingga sterilitas alat bisa dijamin. 

Desinfektan kombinasi dipilih karena desinfektan tersebut yang  digunakan 

dalam mendesinfeksi peralatan bedah di Ruang Instalasi Steril, Rumah Sakit 

Muhammadiyah Malang.  Desinfektan kombinasi yang digunakan  dalam 100 gram 

cairan mengandung zat aktif cocospropylene diamineguanidine diacetate 14 gram , 

phenoxypropanols 35 gram, dan benzalkoniumchloride 2,5 gram. Pertimbangan 

jumlah konsentrasi desinfektan kombinasi yang digunakan berdasarkan etiket yang 

tertera pada kemasan, oleh karena itu peneliti menggunakan konsentrasi desinfektan 

Kombinasi 2% v/v. Lama perendaman di rumah sakit biasanya dilakukan selama 10 

menit, oleh karena itu peneliti akan menggunakan variable bebas terhadap waktu 

selama 1 menit, 2 menit, 3 menit dan 4 menit untuk memperoleh efektifitas 

desinfektan terhadap waktu yang paling efisien. Berdasarkan uraian tersebut maka 

penulis ingin mengadakan suatu penelitian tentang pengaruh waktu terhadap 
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efektifitas desinfektan, khususnya desinfektan kombinasi konsentrasi 2% v/v pada 

pinset anatomi. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana pengaruh waktu perendaman terhadap efektifitas desinfektan 

kombinasi (cocospropylene diamineguanidine diacetate, phenoxypropanols, dan 

benzalkoniumchloride)  konsentrasi 2% v/v pada pinset anatomi? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Untuk menetapkan efektifitas desinfektan kombinasi (cocospropylene 

diamineguanidine diacetate, phenoxypropanols, dan benzalkoniumchloride)  

konsentrasi 2% v/v terhadap waktu perendaman 1 menit, 2 menit, 3 menit dan 4 

menit pada pinset anatomi.  

 

1.4 Hipotesis 

Ada pengaruh pengaruh waktu perendaman terhadap efektifitas desinfektan 

kombinasi (cocospropylene diamineguanidine diacetate, phenoxypropanols, dan 

benzalkoniumchloride)   konsentrasi 2% v/v  pada pinset anatomi.  

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1. Mengetahui penatalaksanaan proses desinfeksi pada peralatan bedah 

khususnya pinset anatomi sehingga pengadaan alat kesehatan terjamin 

sterilitasnya. 

2. Melalui penelitian ini, hasilnya dapat menjadi sumber informasi kepada para 

praktisi kesehatan serta dapat digunakan sebagai acuan untuk melakukan 

penelitian lanjutan dengan variabel yang berbeda. 


