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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Alat kesehatan adalah semua perlengkapan atau peralatan yang digunakan 

dalam diagnosa, pencegahan, pengamatan dan penanganan penyakit atau luka, 

serta yang dilakukan dalam investigasi, penggantian atau modifikasi anatomi atau 

proses fisiologis (Hanlon,2004). Semua alat kesehatan yang dikenakan kontak 

langsung dengan pasien maupun cairan tubuh dapat menyebabkan infeksi. Oleh 

karena itu pengadaan barang steril memainkan peran penting dalam mengurangi 

penyebaran penyakit dalam pelayanan kesehatan (Fluke et al,  1994).  

Infeksi dapat terjadi apabila barrier kulit dari tubuh terluka, adanya invasi 

dari peralatan kesehatan, kekebalan tubuh yang menurun karena sakit, shock, 

operasi, luka ataupun trauma (Fluke et al, 1994). Rumah sakit sebagai institusi 

penyedia pelayanan kesehatan berupaya untuk mencegah resiko terjadinya infeksi 

bagi pasien dan petugas di rumah sakit. Salah satu indikator keberhasilan dalam 

pelayanan rumah sakit adalah rendahnya angka infeksi nosokomial di rumah sakit. 

Untuk mencapai keberhasilan tersebut maka perlu dilakukan pengendalian infeksi 

di rumah sakit (Departemen Kesehatan, 2009). 

Infeksi nosokomial adalah infeksi yang diperoleh dari rumah sakit dan tidak 

diderita oleh pasien saat masuk rumah sakit, melainkan setelah 72 jam berada 

ditempat tersebut . Pada penelitian yang dilakukan tahun 1999-2002 mengenai 

surveillance of nosocomial infection in Rumah Sakit dr. Ciptomangunkusumo 

mengatakan bahwa presentase infeksi nosokomial pada tahun tersebut mencapai 

1,1% dan mengalami penurunan sampai 0,4%. Salah satu penyebab infeksi 

nosokomial adalah luka setelah operasi, hal ini tentunya berkaitan erat dengan 

sterilitas peralatan di rumah sakit (Astrawinata dan Widodo, 2004). 

Menurut WHO, 10% pasien yang mengalami rawat inap dirumah sakit di 

seluruh dunia akan mengalami infeksi nosokomial. Pada penelitian yang 

dilakukan di 11 rumah sakit di Jakarta pada tahun 2004 mengatakan bahwa pasien 

yang mengalami rawat inap di rumah sakit tersebut 9,8% nya mengalami infeksi 
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nosokomial. Maka, disinilah peran CSSD atau Central Sterile Supply Department 

dalam menjaga sterilitas baik lingkungan maupun alat-alat kesehatan di rumah 

sakit yang tujuannya untuk menurunkan angka infeksi nosokomial di setiap rumah 

sakit. 

Sterilitas peralatan rumah sakit khususnya alat-alat operasi merupakan salah 

satu hal yang wajib diperhatikan, karena peralatan rumah sakit merupakan 

medium yang sering dijadikan tempat berbagai mikroorganisme yang dapat 

berkembang biak bahkan dapat masuk kedalam jaringan tubuh pasien. Umur 

simpan mempengaruhi efisiensi dalam penggunaan sarana dan peralatan, terlebih 

alat bedah yang penggunaannya dari satu pemanfaatan ke pemanfaatan berikutnya 

sehingga dapat menghemat biaya investasi operasional di rumah sakit (Darmadi, 

2008). 

Pengemasan alat kesehatan yang sudah disterilkan merupakan suatu hal 

yang wajib dilakukan, pengemasan yang bagus akan meningkatkan jaminan 

sterilitas suatu instrumen atau alat kesehatan. Bahan kemasan yang baik harus 

mampu melindungi peralatan medis yang terdapat didalamnya untuk tetap steril. 

Salah satu bahan pengemasan yang dapat digunakan dalam unit CSSD (Central 

Sterile Supply Department) adalah Pouches. Pouches adalah salah satu jenis 

pengemas instrumen-instrumen yang akan disterilisasi, berfungsi untuk menjaga 

agar instrumen tersebut tetap steril dalam jangka waktu tertentu. Kemasan 

Pouches merupakan kemasan sekali pakai, hal ini dilakukan semata-mata untuk 

menjaga sterilitas suatu alat kesehatan. Secara mendasar dipakainya bahan 

pouches sebagai pengemas adalah dikarenakan kemampuan pouches dalam 

menahan bakteri (bacterial barrier) yang baik dan tidak menimbulkan debu/ lint 

(Departemen Kesehatan RI, 2009). 

 Pinset anatomis merupakan alat kesehatan yang banyak digunakan di 

rumah sakit, yaitu sebagai alat yang digunakan pada pembedahan, oleh sebab itu 

sterilitas pinset anatomis harus sangat diperhatikan. Untuk mengetahui peranan 

penting lamanya sterilitas dan mutu kemasan, maka perlu diadakan suatu 

penelitian agar dapat mengetahui seberapa lama kemampuan kemasan pouches 

yang digunakan pada pinset dapat mempertahankan mutu dan sterilitasnya di 
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tempat penyimpanan di ruang CSSD dalam batas waktu 3 minggu sesuai dengan 

standar operasional yang telah di tentukan oleh pihak Rumah Sakit. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka hal yang 

menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pengaruh waktu 

penyimpanan terhadap sterilitas pinset anatomis dalam kemasan pouches. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Mengetahui pengaruh lama penyimpanan selama minggu ke-1, ke-2, dan ke-

3 terhadap sterilitas pinset anatomis yang di kemas dengan kemasan pouches dan 

di simpan pada ruang CSSD Rumah Sakit Uuniversitas Muhammadiyah Malang. 

 

1.4 Hipotesis 

Ada pengaruh lama waktu penyimpanan selama minggu ke-1, ke-2, dan ke-

3  terhadap sterilitas pinset anatomis yang telah disterilkan dan dikemas dengan 

pengemasan pouches. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

(1) Memperoleh penjelasan tentang seberapa lamanya pengaruh waktu 

penyimpanan terhadap sterilitas pinset anatomis dalam kemasan pouches. 

(2) Mengetahui pengaruh lama penyimpanan selama minggu ke-1, ke-2 dan ke-

3 di ruang CSSD RS UMM terhadap sterilitas pinset anatomis dan dikemas 

dengan kemasan pouches 

(3) Sebagai masukan tentang lama penyimpanan instrumen bedah di rumah 

sakit 

(4) Sebagai bahan pertimbangan pengemasan dengan menggunakan kemasan 

pouches terkait daya simpan demi menjaga sterilitas alat tersebut 

dibandingkan dengan kemasan lain. 

 

 

 


