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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Penyakit infeksi merupakan masalah yang sering dijumpai di negara kita. 

Ironisnya penularan penyakit infeksi bisa juga terjadi di dalam rumah sakit. 

Infeksi yang didapat saat dirawat di rumah sakit atau yang biasa disebut infeksi 

nosokomial ternyata merupakan masalah yang sangat serius di hampir semua 

negara (Fanny et al., 2004). Sumber kontaminasi mikroorganisme dapat berasal 

dari bahan baku dan eksipien, peralatan yang digunakan, operator, udara atau 

ruang kerja, dan material pengemasan. Kontaminasi mikroorganisme yang 

mungkin terdapat dalam sediaan farmasi diantaranya bakteri, ragi, dan jamur 

(Agoes, 2009). 

Data prevalensi pada tahun 1994 di Jerman menunjukkan bahwa 400000-

600000 infeksi nosokomial terjadi setiap tahun, dengan 10000-15000 kematian 

(mortalitas=2,6 %; hingga 10% dalam perawatan intensif. Diketahui paling umum 

infeksi nosokomial terjadi pada pelayanan bedah sebesar 29% (Ott et al., 2013). 

Prevalensi infeksi nosokomial di Indonesia yang tertinggi di Rumah Sakit 

Pendidikan yaitu 9,8 %. Studi ini juga menunjukkan bahwa angka kejadian infeksi 

nosokomial pada pelayanan bedah 11,2%. Data yang didapatkan sebanyak 52 

ruang dari 22 Rumah Sakit dilaporkan angka infeksi nosokomial untuk luka bedah 

mencapai 2,3%-18,3 % (Fitriyastantir, 2003). 

Pinset anatomis termasuk alat yang dirancang untuk digunakan pada 

kegiatan pembedahan. Dari semua peralatan bedah yang dibutuhkan untuk suatu 

tindakan pembedahan, yang paling terpenting adalah peralatan bedah yang steril 

(Kozol, 1999). Pinset merupakan peralatan yang sering digunakan untuk 

mengangkat jaringan atau memegang jaringan diantara permukaan yang berhadapan, 

sehingga hal ini memungkinkan akan ada terjadi infeksi silang yang menyebabkan 

infeksi nosokomial dan hal tersebut harus dicegah yaitu dengan pengendalian 

infeksi di rumah sakit (Departemen Kesehatan, 2009). 

Bidang yang berperan dalam pengendalian infeksi di rumah sakit adalah  

pusat sterilisasi Central Sterile Supply Departement (CSSD). Fungsi utama pusat 
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sterilisasi ini adalah menyiapkan alat-alat bersih dan steril untuk keperluan 

perawatan pasien di rumah sakit. Secara lebih rinci fungsi dari pusat sterilisasi 

adalah menerima, memproses, memproduksi, mensterilkan, menyimpan serta 

mendistribusikan peralatan medis ke berbagai ruangan di rumah sakit untuk 

kepentingan perawatan pasien (Departemen Kesehatan RI, 2009). 

Faktor yang mempengaruhi sterilitas diantaranya adalah pembungkusan 

dan penyimpanan, dimana pembungkus harus sesuai dengan bahan kemasan pada 

sterilisasi yaitu harus memudahkan pelepasan udara dan penyerapan uap yang 

baik pada kemasan dan isinya. Pada beberapa sterilisasi uap, terjadi juga proses 

penghisapan, karenanya bahan kemasan harus memudahkan pelepasan udara 

secara total tanpa mengganggu untuk kemasan dan segelnya. Bahan kemasan juga 

harus mudah kering dan memudahkan pengeringan isinya (Departemen Kesehatan 

RI, 2009). 

Pada salah satu penelitian, alat bedah yang steril disimpan dan dibungkus 

dengan menggunakan kertas crepe dan kain balon belacu, hasil menunjukkan 

bahwa dengan kertas crepe lebih baik dalam menjaga sterilitas. Hal ini karena 

kertas crepe yang digunakan lebih tebal dibanding dengan kain balon belacu. 

Metode yang digunakan adalah mengukur tingkat kontaminasi ulang dalam 

kemasan yang disimpan sampai beberapa minggu (Alder et al., 1961). Kertas 

crepe terbuat dari selulosa dan memiliki pH netral, kertas ini biasanya digunakan 

untuk kemasan yang memiliki ukuran voleme tinggi. Karakteristik kertas crepe 

yaitu tidak melepaskan serat dan tidak mengiritasi kulit (Silvia et al., 2009). 

Penyimpanan alat juga berpengaruh, oleh karena itu sterilitas instrument 

harus tetap terjaga. Bungkusan yang steril harus dicegah supaya tidak jatuh ke 

lantai, sobek, tertekan atau basah, maka harus mempertimbangkan terjadinya 

kontaminasi. Batas bersih dan kotor dalam ruang sterilisasi harus terpisah. Salah 

satu tempat penyimpanan alat bedah steril adalah di ruang Instalasi Gawat Darurat 

(IGD). Instalasi gawat darurat adalah tempat penanganan pasien dengan kejadian 

yang mendadak atau kejadian yang tidak disangka sangka seperti suatu kecelakan 

dan lain-lain, tempat ini adalah ruangan yang jaminan sterilnya terjaga karena 

tidak semua orang dapat masuk (Departemen kesehatan RI, 2009). 
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Studi pada awal tahun 1970 menyarankan bahwa nampan bedah 

dibungkus tetap steril untuk periode yang berbeda-beda tergantung pada jenis 

bahan yang digunakan untuk membungkus nampan. Penyimpanan yang aman 

untuk kemasan steril bervariasi dengan porositas pembungkus dan kondisi 

penyimpanan, misalnya terbuka atau lemari tertutup (Rutala et al., 2008). Pada 

penelitian kali ini peneliti menggunakan kertas crepe sebagai pembungkus pinset 

anatomis steril dan disimpan pada ruang IGD RS. Alat yang sudah disterilkan 

haruslah dikemas dengan cara yang benar selain itu pemilihan tempat 

penyimpanan juga harus tepat, bila semua itu tidak tepat adanya kemungkinan 

terinfeksi mikroba akan terjadi. Sehingga pinset yang digunakan akan 

menimbulkan infeksi nosokomial. Maka diperlukan penelitian untuk mengetahui 

lama pengaruh penyimpanan alat bedah, dalam hal ini pinset anatomis dibungkus 

dengan kertas crepe dan disimpan di ruang IGD RS. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka hal yang 

menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pengaruh lama 

penyimpanan pinset anatomis terhadap sterilitasnya yang dibungkus kertas crepe 

dan di simpan di ruang IGD RS UMM. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Mengetahui pengaruh lama penyimpanan terhadap sterilitas pinset 

anatomis yang dikemas dengan kertas crepe dan disimpan pada minggu ke 1, 2  

dan 3 di ruang IGD RS UMM. 

1.4 Hipotesis 

Adapun hipotesis dari penelitian ini adalah lama penyimpanan 

berpengaruh terhadap sterilitas pinset anatomis yang dibungkus dengan kertas 

crepe  dan disimpan di ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD) RS UMM. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Memberikan informasi kepada pihak rumah sakit terutama pada bagian 

Central Sterile Suply Department (CSSD) mengenai lama penyimpanan alat 

bedah yang disterilkan, kemudian di bungkus dengan kertas crepe dan disimpan di 

IGD sehingga dapat menjadi acuan untuk rumah sakit dalam mengurangi 

terjadinya resiko infeksi nosokomial. 


