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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Infeksi nosokomial adalah suatu infeksi yang didapat ataupun timbul pada 

saat pasien dirawat di rumah sakit. Terjadinya infeksi nosokomial dapat 

menyebabkan kematian atau peningkatan hari rawat inap. Ini artinya pasien harus 

membayar lebih mahal dan dalam kondisi yang tidak produktif, disamping pihak 

rumah sakit yang juga akan mengeluarkan biaya yang relatif lebih besar. Menurut 

Al Varado (2000), angka infeksi nosokomial terus meningkat hingga bisa 

mencapai sekitar 9% yang bervariasi 3% sampai 21% atau lebih dari 1,4 juta 

pasien yang rawat inap di rumah sakit seluruh dunia.Agar dapat meminimalkan 

risiko terjadinya infeksi di rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya 

perlu diterapkan kegiatan pencegahan dan juga pengendalian infeksi yakni 

kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pendidikan dan 

pelatihan, serta pengawasan dan juga evaluasi dalam pusat sterilisasi. 

Semua instrumen bedah yang akan di gunakan harus steril. Selama lebih 

dari 75 tahun, rumah sakit telah menggunakan kemasan instrumen bedah untuk 

mempertahankan sterilitas. Instrumen yang telah dikemas mempunyai periode 

waktu sterilitas tersendiri, agar dapat diketahui apabila instrumen tersebut akan di 

pakai dan juga dapat mengetahui umur simpan (Rutala, 2008). Umur simpan 

(shelf life) adalah periode waktu dimana peralatan medis yang sterildianggap 

aman untuk digunakan. Umur simpan terkait dengan kondisi penyimpanan dan 

tidak terkait oleh waktu. Hal ini lebih dipengaruhi oleh metode penanganan dan 

penyimpanan (Munner, 2010). 

Menurut Mayworm(1984) menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi 

kontaminasi adalah bioburden (pencemaran lingkungan), udara, ruangan, suhu, 

kelembaban, dan sifat dari bahan pembungkus. Pembungkus dengan sterilisasi 

yang tepat akan tetap steril kecuali pembungkus tersebut rusak. Sedangkan 

integritas steril kemasan bedah dipertahankan minimal satu tahun dan 

kecenderungan tidak ditemukan peningkatan kontaminasi dari waktu ke waktu. 

Sterilitas mungkin lebih sulit untuk mempertahankan kondisi yang sebenarnya, 
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dimana kondisi lingkungan dan penyimpanan dapat merusak pembungkus bahan. 

Bahan kemasan yang belum digunakan disimpan  pada suhu kamar (18°C-22°C) 

dan pada kelembaban relatif berkisar antara 35-68% (Fowkes, 2009). 

Dalam prosesnya instrumen yang sudah dibersihkan dan dikeringkan, 

harus dibungkus untuk proses sterilisasi berikutnya. Pembungkus adalah proses 

membungkus/mengemas alat medis disertai label untuk proses sterilisasi (Clark, 

1991). Pembungkus harus mampu melindungi alat medis dari faktor penyebab 

kontaminasi agar tetap steril saat dipakai lagi. Salah satu pembungkus yang 

digunakan dalam unit CSSD (Central Sterile Supply Department) adalah 

linen.Linen di pakai sebagai pembungkus karena tahan terhadap panas dan tahan 

terhadap abrasi. 

Berbagai bahan kemasan sterilisasi seperti linen, pouches, dan kertas 

tersedia dalam berbagai ukuran untuk mensterilkan instrumen bedah, peralatan 

medis, dan perlengkapan lainnya agar dapat digunakan kembali. Alat medis 

diklasifikasikan sebagai perangkat penting, seperti instrumen bedah yang masuk 

sistem pembuluh darah atau jaringan tubuh, menimbulkan risiko tinggi penularan 

infeksi dan harus steril pada saat digunakan. Sterilisasi kemasan mengurangi 

risiko infeksi dengan melindungi isi kemasan dari kontaminasi sampai alat 

digunakan (Anonim, 2006). 

Menurut Standard (1973), menyebutkan bahwa instrumen yang dibungkus 

oleh linen dan di simpan dalam lemari tertutup memiliki kontaminasi yang lebih 

rendah dibanding di rak terbuka, karena mempunyai faktor penyebab yang 

berbeda. Sedangkan pembungkus lainnya seperti pouches dan kertas memiliki 

kontaminasi lebih besar di rak terbuka daripada di rak tertutup di rumah sakit 

Universitas Muhammadiyah Malang.  

Dari uraian diatas peneliti tertarik melakukan penelitian di rumah sakit 

Universitas Muhammadiyah Malang mengenai pengaruh lama penyimpanan 

terhadap sterilitas pinset anatomis yang merupakan salah satu instrumen bedah 

yang rentan terhadap kontaminasi mikroba selama penyimpanan 3 minggu di 

ruang CSSD (Control Sterile Supply Department) Rumah Sakit Universitas 

Muhammadiyah Malang. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana pengaruh lama penyimpanan terhadap sterilitas pinset 

anatomis dengan pengemasan linen dan disimpan di dalam ruang CSSD (Control 

Sterile Supply Department ) Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Malang? 

 

1.3Tujuan Penelitian 

Menentukan sterilitas pinset anatomis yang telah dikemas dan disterilkan 

dengan pengemasan linen selama 3 minggu di dalam ruang CSSD (Control Sterile 

Supply Department) Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Malang. 

 

1.4 Hipotesis 

Tidak ada pengaruh lama waktu penyimpanan pinset anatomis yang telah 

disterilkan dan dikemas dengan pengemasan linen dalam ruang CSSD (Control 

Sterile Supply Department) Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Malang. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.  Memperoleh penjelasan bahwa instrumen pinset anatomis mempunyai 

peran yang sangat penting dalam pembedahan baik bedah minor maupun 

bedah mayor. Proses sterilisasi digunakan untuk mencegah terjadinya 

infeksi pada proses penyembuhan luka. 

2.  Mengetahui lama penyimpanan instrumen pinset anatomis dalam ruang 

CSSD (Control Sterile Supply Department ) 

3. Sebagai bahan referensi ilmiah bagi mahasiswa dalam melakukan 

penelitian selanjutnya. 

4. Sebagai masukan tentang lama penyimpanan instrumen bedah di rumah 

sakit. 

5. Memperkaya khasanah ilmu pengetahuan di Indonesia. 

 

 

 


