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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Infeksi merupakan komplikasi pasca bedah yang sering terjadi. 

Manifestasi pertama yang sering timbul adalah kenaikan suhu tubuh. Bila suhu 

tubuh pasien naik, sebaiknya segera dilakukan pemeriksaan luka. Adanya infeksi, 

tidak selalu terdapat ketegangan pada daerah luka, tetapi yang pasti ada indurasi. 

Daerah yang paling sering terkena infeksi adalah jaringan lemak superfisial dekat 

fascia, tetapi sepsis dapat terjadi pada setiap jaringan (Nealon, 1996). 

Sumber infeksi dapat berasal dari udara, alat dan pembedah, kulit 

penderita, visera, dan darah. Mikroba atau bakteri dapat berpindah dari suatu 

tempat ke tempat lain melalui perantara. Pembawa kuman ini dapat berupa hewan, 

misalnya serangga, manusia, atau benda yang terkontaminasi, seperti peralatan 

bedah. Jadi, dalam hal ini alat bedah, personel, dan dokter pembedah merupakan 

pembawa potensial untuk memindahkan bakteri (Sjamsuhidajat et al., 2004). 

Infeksi nosokomial merupakan infeksi yang diperoleh di rumah sakit. 

Infeksi nosokomial saat ini merupakan salah satu penyebab meningkatnya angka 

kesakitan (morbidity) dan angka kematian (mortality) di rumah sakit, sehingga 

dapat menjadi masalah kesehatan baru, baik di negara berkembang maupun di 

negara maju. Infeksi nosokomial terjadi karena adanya transmisi mikroba patogen 

yang bersumber dari lingkungan rumah sakit dan perangkatnya (Darmadi, 2008) 

Pinset merupakan salah satu jenis surgical instrumen yang merupakan 

suatu alat yang termasuk dalam kategori high risk atau disebut juga sebagai suatu 

instrument kritis (critical instrument / critical item) karena alat tersebut digunakan 

hingga menembus jaringan steril (bagian tubuh yang steril) atau pembuluh darah, 

atau memasuki rongga tubuh, atau kontak langsung dengan membran mukosa 

(Filetoth, 2003). Alat-alat bedah dan medis dapat menjadi agen-agen infeksi ke 

hospes yang rentan dan memiliki resiko menularkan penyakit oleh 

mikroorganisme yang sangat tinggi (Schaffer et al., 2000). Dengan demikian, 

maka surgical instrument sebagai critical item dipersyaratkan bebas mikroba 

(steril) karena adanya kontaminasi mikroba akan menyebabkan penularan atau 
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transmisi penyakit (Rutala, 2007). Untuk mencegah terjadinya suatu infeksi pada 

tindakan-tindakan tertentu, maka harus mempergunakan peralatan yang steril 

(Bouwhuizen, 1986). Instrumen bedah dikatakan tidak steril apabila terdapat 

kontaminasi material yang nampak (debu, kotoran) dan mikroorganisme patogen 

atau mikroorganisme yang menimbulkan penyakit (Schaffer et al, 2000). Untuk 

memperoleh jaminan keberhasilan proses sterilisasi, maka dilakukan suatu proses 

dekontaminasi yang dilakukan sebelum proses sterilisasi (Von Woedkte and 

Kramer, 2008). 

Dekontaminasi merupakan suatu proses fisika maupun kimia yang 

bertujuan untuk mengurangi namun tidak menghilangkan jumlah mikroba yang 

mengkontaminasi, sehingga alat tersebut lebih aman (penurunan resiko penularan 

dari alat) untuk ditangani staf sebelum dibersihkan (Tietjen et al., 2004). Ada 

beberapa macam metode dekontaminasi, yaitu desinfeksi dan pencucian. Untuk 

pemilihan metode dekontaminasi yang akan digunakan untuk suatu alat 

tergantung pada level resiko infeksi alat tersebut (Filetoth, 2003). Surgical 

instrument termasuk dalam kategori high risk sehingga metode dekontaminasi 

yang sesuai adalah desinfeksi, yang kemudian dilakukan sterilisasi (Hoffman et 

al., 2004). Beberapa alat yang penting dapat dilakukan desinfeksi dan di sterilisasi 

kembali kemudian disimpan sehingga sewaktu-waktu dapat di gunakan pada 

waktu operasi baik di ruang operasi atau di rumah pasien. Alat-alat yang 

dibersihkan atau didesinfeksi dengan buruk dapat menularkan infeksi kepada 

pasien lain (Brown, 1995). 

Proses desinfeksi dan sterilisasi dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu 

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

resistensi suatu mikroba terhadap senyawa antimikroba; konsentrasi dan potensi 

desinfektan yang digunakan; faktor fisika kimia yang mencakup suhu, pH dan 

kelembaban; bahan organik dan inorganik yang terdapat pada alat; waktu kontak; 

dan biofilm (Rutala and Weber, 2008). Diantara parameter tersebut, waktu kontak 

/ waktu perendaman merupakan salah satu faktor penting, karen sesuai teori 

disebutkan bahwa makin lama waktu kontak, maka efektivitas disinfektan kimia 

juga meningkat (Rutala and Weber, 2008).  
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Hidrogen peroksida yang telah distabilkan dapat digunakan untuk 

disinfeksi permukaan peralatan. Peroksida yang stabil bisa dicampur dengan 

iodofor atau ammonium kuartener (Afifah, 2012). Mekanisme kerja hidrogen 

peroksida adalah dengan menyerang membran lipid mikroorganisme, 

mengoksidasi gugus tiol pada enzim metabolisme mikroba menjadi sulfida, 

sehingga terjadi penghambatan enzim-enzim metabolisme dan sintesis protein 

yang pada akhirnya sel mikroba mengalami kerusakan/kematian (Lukas, 2006). 

Persen kadar hidrogen peroksida yang digunakan yaitu 3% - 7,5%. Pada 

konsentrasi 6% - 7,5 % sebagai High Level Desinfectant (HLD) selama 30 menit, 

dan dapat digunakan untuk 21 hari (Silvia et al., 2009). 

Waktu perendaman instrumen adalah salah satu faktor yang 

mempengaruhi proses desinfeksi. Dimana bila direndam terlalu lama 

kemungkinan dapat menyebabkan korosif dan tidak efesiensi waktu. 

Dekontaminasi menggunakan hidrogen peroksida (H2O2) 5% perlu dilakukan 

suatu optimasi untuk mengetahui waktu perendaman optimal sehingga didapat 

bioburden rendah sebagai jaminan sterilitas surgical instrument dan didapat 

korosivitas yang rendah. 

Untuk prosedur pengujian dilakukan dalam beberapa hal tahap, yaitu 

dimulai dari sampling, pengenceran sampel pada media dan diakhiri dengan 

menghitung jumlah mikroba. Sampel yang digunakan adalah surgical instrument 

dengan kriteria bentuk dan ukuran yang sama, yaitu pinset. 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana pengaruh waktu perendaman terhadap efektivitas desinfektan 

hidrogen peroksida (H2O2) 5% 
v
/v  menggunakan  pinset anatomi? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menetapkan efektivitas 

desinfektan hidrogen peroksida (H2O2) 5% v/v terhadap waktu perendaman 3 

menit, 4 menit, 5 menit, dan 6 menit  pada  pinset anatomi. 
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1.4 Hipotesis  

Hipotesis dari penelitian ini adalah waktu perendaman berpengaruh 

terhadap efektivitas desinfektan hidrogen peroksida (H2O2) 5% v/v pada pinset 

anatomi. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

- Memperluas pengetahuan penulis akan pemakaian desinfektan yang sesuai 

untuk uji sterilisasi alat bedah. 

- Mengetahui penatalaksanaan proses desinfeksi pada peralatan bedah 

khususnya pinset anatomi sehingga pengadaan alat kesehatan terjamin 

sterilitasnya. 

- 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. 

 

 


