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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Penyakit infeksi masih merupakan penyebab utama tingginya kesakitan 

(mordibity) dan angka kematian (mortality), dan penyakit seperti ini biasanya banyak 

terdapat pada negara berkembang seperti halnya Indonesia. Penyakit infeksi adalah 

penyakit yang disebabkan oleh mikroba patogen. Rumah sakit sebagai sebuah unit 

pelayanan medis tentunya tak lepas dari pengobatan dan perawatan penderita-

penderita dengan kasus infeksi, dengan kemungkinan pula adanya bermacam-macam 

mikoba sebagai penyebabnya. Jenis infeksi yang dapat di lingkungan rumah sakit 

yang diperoleh ketika pasien dirawat di rumah sakit disebut dengan infeksi 

nosokomial atau Nosokomial Infections. Penyebaran infeksi mikroba patogen dapat 

melalui perantara yaitu barang atau bahan yang terkontaminasi seperti peralatan 

makan dan minum, peralatan laboratorium, peralatan infus/transfusi atau dapat juga 

melalui instrumen bedah (Darmadi, 2008). 

Dari hasil penelitian yang dilakukan WHO di 55 rumah sakit dari 14 negara 

yang mewakili 4 region WHO (Eropa, Mediterania Timur, Asia Tenggara dan Pasifik 

Barat) menunjukkan rata-rata 8,7% menderita infeksi nosokomial. Lebih dari 1,4 juta 

orang di seluruh dunia menderita komplikasi infeksi yang diperoleh di rumah sakit. 

Frekuensi tertinggi nosokomial infeksi dilaporkan dari rumah sakit di wilayah 

Mediterania Timur 11,8% dan Asia Tenggara 10,0%, Eropa 7,7% dan Pasifik Barat 

9,0%. Infeksi nosokomial yang paling sering adalah infeksi luka bedah, infeksi 

saluran kemih dan infeksi saluran pernapasan bawah (Ducel, 2002). Sedangkan di 

Indonesia sendiri, hasil penelitian pada 10 rumah sakit pendidikan di Indonesia tahun 

1987 oleh Direktorat Jendral PPM dan PLP didapat rata-rata prevalensi infeksi 

nosokomial adalah 9,1% rentang nilai antara 6,1%-15% dari 2.875 penderita yang 

dirawat inap (DepKes RI, 2001). 
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Alat bedah dan medis dapat menjadi penyebab penularan agen-agen infeksi ke 

pasien yang rentan dan memiliki resiko menularkan penyakit oleh mikroorganisme 

yang sangat tinggi (Schaffer et al, 2000). Peralatan-peralatan yang digunakan pada 

saat operasi atau pembedahaan harus bebas dari kontaminan dan mikroorganisme, 

sehingga perlu adanya desinfeksi dan sterilisasi (Voigt, 1994). 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 (Brown, 1995). 

Pinset anatomi adalah salah satu jenis alat bedah dan medis (surgical 

instruments) yang termasuk dalam kategori instrument kritis (critical item/critical 

instrument) karena alat tersebut digunakan hingga menembus jaringan/ bagian tubuh 

yang steril dan memasuki rongga tubuh atau kontak langsung dengan membrane 

mukosa (Filetoth, 2003). Dengan demikian alat bedah yang termasuk dalam item 

kritis memiliki persyaratan bebas mikroba atau dalam kondisi steril. Karena dengan 

adanya kontaminasi maka akan berpotensi menyebabkan penularan penyakit atau 

infeksi nosokomial (Rutala, 2008). Pentingnya kesadaran akan keadaan di mana 

bebas dari segala mikroba patogen menyebabkan diperlukan adanya upaya untuk 

mengeliminasi mikroba patogen dari segala peralatan, terutama peralatan yang 

langsung digunakan pada prosedur atau tindakan medis. Jumlah mikroba patogen 

yang berada dalam suatu sediaan atau suatu peralatan bedah disebut dengan 

bioburden. Semakin banyak mikroba patogen, maka beban kerja desinfektan akan 

semakin berat (Darmadi, 2008). Setiap prosedur atau tindakan medis / perawatan 

yang dilakukan pada pasien, akan berisiko untuk masuknya mikroba patogen ke 

tubuh pasien. Oleh karena itu, diperlukan adanya proses dekontaminasi sebelum 

proses sterilisasi. Proses dekontaminasi dapat dilakukan secara kimia dengan 

menggunakan desinfektan sebagai upaya mengeliminasi dan mengurangi jumlah 

kuman awal (bioburden) pada berbagai sarana atau peralatan medis tersebut (Rutala, 

2008). 

 



3 

 

 

 

Pemilihan desinfektan yang tepat sangat diperlukan oleh suatu instansi rumah 

sakit sehingga diperlukan desinfektan dengan daya kerja yang optimal. Beberapa 

faktor yang mempengaruhi daya kerja desinfektan adalah konsentrasi dan waktu 

kontak dengan permukaan yang akan didisinfeksi. Konsentrasi yang diperlukan untuk 

membunuh sejumlah mikroorganisme dan lama waktu kontak akan mempengaruhi 

efisiensi penggunaan desinfektan serta dapat meminimalkan biaya produksi (PIDAC, 

2010). 

Salah satu desinfektan yang dapat digunakan adalah hidrogen peroksida. 

Hidrogen peroksida merupakan desinfektan yang sangat ramah lingkungan, tidak 

menimbulkan iritasi. Hidrogen peroksida banyak digunakan dibidang kedokteran, 

sebagai desinfektan untuk sanitasi tangan, perlatan kesehatan dan ruang operasi 

(Darmadi, 2008). Desinfektan hidrogen peroksida mempunyai mekanisme kerja 

merusak membran lipid mikroorganisme, zat ini dengan cepat mengoksidasi 

komponen luar bakteri (Lukas, 2006). Adanya ion-ion logam dalam sitoplasma sel 

mikroorganisme dapat menyebabkan terbentuknya radikal superoksida (
-
O2) yang 

akan bereaksi dengan gugus bermuatan negatif dalam protein dan menginaktifkan 

sistem enzim, Hidrogen peroksida (H2O2) mudah terurai membentuk air (H2O) dan 

oksigen (O2) dan bersifat korosif. Hidrogen peroksida termasuk desinfektan dengan 

High-Level Disinfection (HLD) yaitu dengan beberapa konsentrasi dapat efektif 

membunuh bakteri, virus, maupun jamur dengan waktu kontak selama 30 menit 

(PIDAC, 2010). 

  Berdasarkan uraian di atas maka perlu dilakukan penelitian pengaruh waktu 

perendaman terhadap efektivitas desinfektan hidrogen peroksida (H2O2) 4% v/v pada 

pinset anatomi. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana pengaruh waktu perendaman terhadap efektivitas desinfektan 

hidrogen peroksida (H2O2) 4% v/v pada pinset anatomi ? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menetapkan pengaruh waktu perendaman 15 

menit sampai dengan 20 menit terhadap efektivitas desinfektan hidrogen peroksida 

(H2O2) 4% v/v pada pinset anatomi. 

 

1.4 Hipotesis 

Hipotesis dari penelitian ini adalah lama perendaman berpengaruh terhadap 

efektivitas desinfektan hidrogen peroksida (H2O2) 4% v/v. 

 

1.5  Manfaat Penelitian  

- Memperluas pengetahuan penulis akan pemakaian desinfektan yang sesuai 

untuk uji sterilisasi alat bedah.  

- Sebagai referensi untuk penelitian-penelitian berikutnya yang lebih rasional. 

- Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan mengenai pola 

penggunaan desinfektan hidrogen peroksida (H2O2) 4% v/v yang sesuai pada 

lama penggunaan, konsentrasi yang optimal sehingga di dapatkan waktu 

kontak yang sesuai dengan pinset anatomi dalam rangka meningkatkan mutu 

pelayanan di rumah sakit. 


