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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Penyakit infeksi adalah penyakit yang disebabkan oleh mikroba patogen. 

Penyebaran mikroba patogen ini tentunya sangat merugikan bagi orang-orang 

yang dalam kondisi sehat, terlebih bagi orang yang dalam keadaan sakit. Penderita 

yang sedang dalam proses asuhan keperawatan akan mudah tertular oleh mikroba 

patogen yang menyebar. Proses penyebaran ini disebut dengan infeksi nosokomial 

(Darmadi, 2008). 

Infeksi nosokomial merupakan masalah global yang menjangkau sekitar 

9% (3%-21%) dari 1,4 juta pasien rawat inap di rumah sakit di seluruh dunia. 

Angka ini dilaporkan oleh WHO dari hasil surveinya di 14 negara, meliputi 

28.861 pasien di 47 rumah sakit yang berada di 4 wilayah (region) WHO pada 

tahun 1986 (Departemen Kesehatan RI, 2001). Di Amerika Serikat, insidensi 

infeksi nosokomial kira-kira 5% dari jumlah 40 juta pasien yang dirawat tiap 

tahun dan angka kematiannya mencapai 1% serta menghabiskan biaya 10 miliar 

dolar per tahun untuk menanggulangi infeksi tersebut (Risanto, 2001).  

Menurut Darmadi (2008), ada beberapa faktor yang sangat berpengaruh 

dalam terjadinya infeksi nosokomial, yang menggambarkan faktor-faktor yang 

datang dari luar (extrinsic factors). Selain itu, ada pula faktor-faktor lain yang 

berperan memberi peluang timbulnya infeksi nosokomial, faktor-faktor tersebut 

antara lain: faktor yang ada pada diri penderita (intrinsic factors); faktor 

keperawatan seperti lamanya hari perawatan (length of stay); dan faktor mikroba 

patogen seperti tingkat kemampuan invasi serta tingkat kemampuan merusak 

jaringan, lamanya pemaparan (length of exposure) antara sumber penularan 

(reservoir) dengan penderita. 

Pencegahan dan pengendalian infeksi nosokomial tidak akan lepas dari 

upaya mengeliminasi mikroba patogen. Peralatan-peralatan medis akan selalu 

memerlukan upaya sterilisasi. Sterilisasi sebagai kegiatan khusus di rumah sakit 

yang mengelola peralatan medis steril siap pakai. Unit ini disebut Central Sterile 
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Supply Department (CSSD) atau Instalasi Sterilitas Sentral (ISS) (Darmadi, 

2008). 

Salah satu peralatan medis yang sering digunakan dalam tindakan 

pembedahan untuk memegang suatu jaringan yaitu pinset. Alat-alat bedah dapat 

menjadi agen-agen infeksi kehospes yang rentan dan memiliki resiko menularkan 

penyakit oleh mikroorganisme yang sangat tinggi (Schaffer et al, 2000). Untuk 

mencegah terjadinya infeksi pada tindakan-tindakan tertentu, dibutuhkan alat atau 

instrumen dalam kondisi steril yang bebas dari mikroba patogen. Upaya untuk 

mengeliminasi mikroba patogen tersebut dengan memanfaatkan bahan kimia yaitu 

antiseptik dan desinfektan (Darmadi, 2008). 

Tujuan desinfeksi yaitu menghancurkan atau membunuh organisme 

patogen pada benda atau instrumen, kecuali spora bakteria, dengan menggunakan 

campuran zat kimia cair atau pasteurisasi basah. Proses desinfeksi dan sterilisasi 

itu sendiri dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu jumlah mikroba dalam suatu alat 

(bioburden); letak suatu mikroba dalam suatu alat; resistensi suatu mikroba 

terhadap senyawa anti mikroba; konsentrasi dan potensi disinfektan yang 

digunakan; faktor kimia yang mencakup suhu, pH dan kelembaban; bahan organik 

dan anorganik yang terdapat pada alat; waktu kontak; dan biofilm (Rutala and 

Weber, 2008). Diantara parameter tersebut, waktu kontak atau waktu perendaman 

merupakan salah satu faktor paling penting, karena semakin lama waktu kontak 

maka efektivitas disinfektan kimia juga meningkat (Rutala and Weber, 2008). 

Selain itu, kadar disinfektan juga merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi kerja disinfektan. Konsentrasi desinfektan tergantung pada bahan 

yang akan didesinfektan dan pada organisme yang akan dihancurkan. Konsentrasi 

yang tinggi dapat membunuh mikroorganisme tetapi jika kosentrasi rendah maka 

hanya sebatas menghambat pertumbuhannya saja tidak mampu mematikan 

Disinfektan digunakan hanya pada benda mati, bukan jaringan hidup. 

Pilihan desinfektan tergantung pada kategori penggunaan instrumen, lamanya 

prosedur, tipe benda dan metode yang diperlukan untuk mencapai tingkat 

desinfeksi atau sterilitas yang tepat. Banyak tipe desinfektan yang tersedia untuk 

penggunaan di lingkungan perawatan kesehatan: alkohol, klorin, campuran klorin; 

formaldehida dan glutaraldehida; hidrogen peroksida; iodofor; asam perasetik; 
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fenolik; ammonia dengan empat unsur; biguanida; dan kombinasi dari jenis-jenis 

ini (Schaffer et al, 2000). Golongan biguanida merupakan salah satu contoh 

disinfektan yang banyak digunakan untuk mendesinfeksi peralatan medis di 

Rumah Sakit. 

Chlorhexidine merupakan salah satu contoh dari golongan biguanida. 

Mekanisme kerja Chlorhexidine yaitu melekat dan kemudian merusak membran 

sitoplasma dan mendenaturasi protein sehingga kandungan atau isi intraselular 

keluar dari dalam sel. Keunggulan Chlorhexidine Glucconate yaitu memiliki 

aktivitas antimikroba yang baik terhadap bakteri gram positif, dan sebaliknya 

kurang baik terhadap bakteri gram negatif dan fungi. Chlorhexidine Glucconate 

lebih banyak dipilih dalam bidang virologi karena tidak berpotensi karsinogenik. 

Sedangkan kerugiannya yaitu tidak dapat membunuh spora (Nahar, Muhammad F 

dan Prayogi, Wahyu, 2011).  

Cetrimide merupakan salah satu komponen aktif yang terkandung dalam 

Chlorhexidine. Sifatnya yaitu sebagai surfaktan anionik atau sebagai detergent 

yang mampu meningkatkan kelarutan dari Chlorhexidine serta dapat menurunkan 

tegangan permukaan. Cetrimide memiliki aktivitas antimikroba dan bakterisida 

yang baik terhadap spesies gram positif tetapi kurang aktif terhadap spesies gram 

negatif. Aktivitas cetrimide dapat meningkat dengan adanya penambahan alkohol 

(Rowe R et al, 2006). 

Waktu perendaman atau waktu kontak pada desinfektan sangat 

berpengaruh pada efektivitasnya. Semakin singkat waktu perendaman 

mengakibatkan mekanisme kerja dari desinfektan tersebut belum terjadi, sehingga 

desinfektan tersebut tidak dapat bekerja secara maksimal untuk menurunkan 

jumlah bioburden pada instrumen yang digunakan. Berdasarkan uraian tersebut 

maka dilakukan penelitian untuk melihat efektivitas desinfektan kombinasi 

Chlorhexidine Glucconate Sol. 7.5% dan Cetrimide 15% dengan menggunakan 

waktu perendaman tertentu. 
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1.2  Rumusan Masalah 

Bagaimana pengaruh lama waktu perendaman terhadap efektivitas 

desinfektan kombinasi Chlorhexidine Glucconate Sol. 7,5% v/v dan Cetrimide 

15% b/v pada pinset anatomi? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

Untuk melihat efektivitas disinfektan kombinasi Chlorhexidine Glucconate 

Sol. 7,5 & v/v dan Cetrimide 15 % b/v pada pinset anatomi dengan waktu 

perendaman 15, 16, 18 dan 20 menit. 

 

1.4 Hipotesis 

Dengan lama waktu perendaman tertentu dapat berpengaruh terhadap 

efektivitas disinfektan kombinasi Chlorhexidine Glucconate Sol. 7,5% v/v dan 

Cetrimide 15% b/v. 

 

1.5  Manfaat Penelitian 

Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan 

pengetahuan bahwa adanya pengaruh waktu perendaman tertentu menggunakan 

desinfektan kombiasi Chlorhexidine Glucconate Sol. 7,5% v/v dan Cetrimide 15% 

b/v dapat membunuh mikroorganisme yang terdapat pada pinset anatomi. 


