
 

 

 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1.Latar Belakang 

Infeksi nosokomial merupakan salah satu masalah utama di rumah sakit yang 

berkaitan dengan morbiditas, mortalitas dan peningkatan biaya kesehatan.  Insiden 

infeksi nosokomial pada tahun 1999 - 2002 menunjukkan penurunan dari 1,1% - 

0,4%. Jenis infeksi nosokomial mencakup infeksi kateter, luka operasi, saluran kemih 

dan saluran pernapasan berkisar antara 0 hingga 5,6 %. Bakteri Gram negatif terdiri 

dari Pseudomonas sp, Enterobakter aerogenes, Eskherishia kolli, Proteus mirabilis 

merupakan patogen tersering. Bakteri Gram positif terdiri dari Staphylococcus 

epidermidis, Stafilokokus aureus dan Streptokokus anhemolitikus (Widodo, 2004). 

Sebagai unit penyedia sarana pelayanan kesehatan, rumah sakit menanggulangi 

dan meminimalkan kemungkinan terjadinya infeksi. Salah satu caranya yaitu 

membentuk pusat sterilisasi yang bertujuan untuk mengendalikan infeksi dan 

menekan angka kejadian infeksi. Dalam pelaksanaannya, pusat sterilisasi sangat 

bergantung pada alat-alat penunjang lainnya seperti sarana dan prasarana, sumber 

daya manusia, dan yang lainnya. 

Umur simpan (Shelf life) peralatan medis bila didefinisikan sebagai waktu yang 

diperlukan oleh peralatan medis, dalam kondisi penyimpanan, untuk sampai pada 

suatu level atau tingkatan degradasi mutu tertentu (Anonim, 2009). Peralatan medis 

yang sudah melewati umur simpan akan mudah terkontaminasi oleh mikroorganisme, 

tingkat sterilitas peralatan medis akan menurun dan menyebabkan peningkatan resiko 

infeksi nosokomial di rumah sakit akibat peralatan medis yang tidak steril. 

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 perlu 

menghemat biaya investasi operasional di rumah sakit. 

Pengemasan alat kesehatan yang sudah disterilkan merupakan suatu hal yang 

wajib dilakukan, pengemasan yang bagus akan meningkatkan jaminan sterilitas suatu 

instrumen atau alat kesehatan. 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. Bahan kemasan yang baik harus mampu melindungi peralatan medis yang 

terdapat di dalamnya untuk tetap steril. Salah satu bahan pengemasan yang dapat 

digunakan dalam unit CSSD (Central Sterile Supply Department) adalah pouches. 

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). 

Beberapa alat kesehatan rumah sakit tidak semuanya berada di dalam box steril, 

namun beberapa alat kesehatan ini juga harus tersedia di beberapa instalasi, seperti di 

ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD) yang tentunya mempunyai kondisi sterilitas 

yang berbeda dengan yang ada di dalam box steril, mulai dari mikroorganisme, pH, 

kelembaban, serta suhu yang berbeda. Sediaan yang sudah disterilkan mempunyai 

waktu kadaluarsa, hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor misalnya faktor 

kelembaban ruang penyimpanan, sirkulasi udara, suhu, dan cahaya.  

Pinset anatomis merupakan alat kesehatan yang banyak digunakan di rumah sakit, 

yaitu sebagai alat yang digunakan pada pembedahan, sterilitas pinset anatomis harus 

sangat diperhatikan. Bila diinginkan kondisi steril, maka harus disterilkan terlebih 

dahulu. Tujuan sterilisasi adalah untuk membunuh mikroorganisme (bakteri, spora 

bakteri, dan jamur) pada alat yang dikehendaki pada penelitian ini, sterilisasi pinset 

anatomis dilakukan dengan cara panas basah menggunakan autoklaf. Autoklaf 

mensterilisasi dengan cara memindahkan panas hasil kondensasi ke mikroorganisme 

yang ada di permukaan instrumen. 



 

 

 

Peran rumah sakit sebagai penyedia pelayanan kesehatan masyarakat dalam 

mencegah penyebaran infeksi ini sangatlah dibutuhkan, 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 RI, 2009). 

Pentingnya mengetahui efektifitas alat bedah dalam bahan pembungkus pouches 

yang tersedia di CSSD maka diperlukan penelitian untuk mengetahui lama pengaruh 

penyimpanan alat medis dalam hal ini pinset anatomis yang dibungkus dengan 

kemasan pouches dan disimpan di ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit 

UMM dalam mempertahankan mutu sterilitasnya. 

 

1.2.Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka hal yang menjadi 

permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pengaruh kemasan pouches 

dalam menjaga sterilitas pinset anatomis dalam jangka waktu lama yang disimpan di 

dalam ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD). 

 

1.3.Tujuan Penelitian 

Menentukan sterilitas pinset anatomis yang sudah dibungkus dengan kemasan 

pouches dalam waktu 1 minggu, 2 minggu dan 3 minggu. 

 

 

1.4.Hipotesis 

Ada pengaruh lingkungan tempat penyimpanan terhadap penyimpanan pinset 

anatomis yang dibungkus dengan kemasan Pouches. 

 

1.5.Manfaat Penelitian 

1. Sebagai sumber informasi jangka waktu pinset anatomis yang sudah 

disterilkan dapat digunakan. 



 

 

 

2. Sebagai masukan tentang lama penyimpanan instrumen bedah yang ada di 

rumah sakit. 

3. Dapat disediakan suatu produk steril yang tetap terjamin sterilitasnya sampai 

saat digunakan untuk pasien. 

4. Sebagai bahan referensi ilmiah bagi mahasiswa dalam melakukan penelitian 

selanjutnya. 


