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  BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1   Latar Belakang 

 Infeksi nosokomial dapat diartikan sebagai infeksi yang terjadi di rumah 

sakit oleh kuman yang berasal dari rumah sakit (Suharto, 1994). Faktor penyebab 

terjadinya infeksi nosokomial dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik faktor yang 

ada dalam diri pasien, faktor lingkungan sekitar dan juga faktor keperawatan yang 

berkaitan dengan standar pelayanan yang diberikan (Darmadi, 2008). Selain itu, 

faktor lain yang juga dapat mempengaruhi adalah teknik pembedahan yang 

kurang baik atau tidak steril (Sjamsuhidajat, 2004). 

 Angka infeksi nosokomial terus meningkat (Al Varado, 2000) mencapai 

sekitar 9% (variasi 3-21%) atau lebih dai 1,4 juta pasien rawat inap dirumah sakit 

seluruh dunia. Hasil survey poin prevalensi dari 11 Rumah sakit di DKI Jakarta 

yang dilakukan oleh Perdalain Jaya dan Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. 

Sulianti Saroso Jakarta pada tahun 2003 didapatkan anka infeksi nosokomial 

untuk ILO (Infeksi Luka Operasi) 18,9%, ISK(Infeksi Saluran Kemih) 15,1%, 

IADP (Infeksi Aliran Darah Primer) 26,4%, Pneumnia 24,5% dan Infeksi Saluran 

Napas lain 15,1%, serta Infeksi lain 32,1% (Dinkes RI, 2009). 

 Salah satu cara penyebaran Infeksi nosokomial dirumah sakit yaitu adanya 

media penularan yang terkontaminasi seperti intrumen atau peralatan bedah 

(Darmadi, 2008). Alat-alat bedah atau medis dapat bertindak sebagai pembawa 

untuk penularan agen-agen infeksi ke hospes yang rentang. Penanganan penularan  

instrument serta peralatan medis yang tepat sangat penting untuk mencegah 

penularan infeksi nosokomial ke pasien dan petugas perawatan kesehatan. 

Berkaitan dengan hal tersebut, penggunaan disenfektan untuk alat bedah sangat 

penting dalam proses pencegahan infeksi nosokomial dirumah sakit, hal ini terkait 

untuk mengurangi jumlah bioburden dari alat medis yang telah terkontaminasi 

sehingga dapat memberikan persiapan item yang adekuat untuk mencegah 

penularan penyakit nosokomial (Schaffer et al., 2000). 

 Pinset anatomi merupakan dua bilah logam yang bersatu pada salah satu 

ujungnya dan digunakan untuk mengangkat jaringan atau memegang jaringan 
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diantara permukaan yang berhadapan (Nealon, Thomas.F dan William H.Nealon, 

1996). Pinset anatomi merupakan salah satu jenis dari Instrumen bedah yang 

merupakan termasuk dalam kategori alat medis Item kritis (critical item) karena 

alat tersebut masuk dalam aliran darah atau aliran tubuh yang normalnya steril 

(Schaffer et al., 2000). Instrumen bedah sebagai Item kritis dipersyaratkan bebas 

mikroba (steril) karena dengan adanya kontaminasi mikroba akan menyebabkan 

penularan atau transmisi penyakit (Rutala, 2007), sehinggga item tersebut dapat 

dipergunakan kembali harus didekontaminasi, kemudian disterililisasi (Schaffer et 

al., 2000). 

 Sterilisasi adalah proses yang dirancang untuk menciptakan keadaan steril 

membunuh, memusnahkan atau mengusir segala bentuk hidup mikroorganisme 

yang terdapat dalam bahan, sediaan dan barang (Voigt, 1995). Salah satu faktor 

yang mempengaruhi efektifitas metode sterilisasi adalah jumlah mikroorganisme 

(bioburden) yang ada, akan lebih mudah membunuh sedikit mikroorganisme 

daripada sedikit mikroorganisme, sehingga diperlukan suatu metode pengurangan 

mikroorganisme sebelum proses sterilisasi (Tietjen et al., 2004). Oleh karena itu, 

dilakukan suatu  proses dekontaminasi yang dilakukan sebelum proses sterilisasi, 

untuk menjamin keberhasilan proses sterilisasi tersebut (Von Woedtke and 

Kramer, 2008). 

 Desinfektan adalah bahan kimia yang digunakan untuk membunuh mikroba 

patogen, baik dalam jumlahnya (bioburden) maupun terhadap jenis/kelompoknya, 

kecuali endospora bakteri seperti yang terlihat pada spektrumnya. Spektrum 

mikroba patogen yang dimaksud adalah vegetatif bakteri gram positif dan gram 

negatif, mikrobakteri, jamur serta virus (Darmadi, 2008). Desinfeksi adalah suatu 

proses yang digunakan untuk menghilangkan semua atau kebanyakan 

mikroorganisme patogen pada benda mati kecuali pada endospora bakteri. Hal ini 

terjadi dengan penggunaan bahan kimia cair atau pasteurisasi basah (Rutala, 

2008). 

 Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas desinfektan konsentrasi 

dan waktu paparan bahan desinfektan (Rutala, 2008). Waktu paparan desinfektan 

yang terlalu lama dapat menyebabkan korosif pada alat dan memperpanjang 

waktu siklus desinfeksi sehingga alat tersebut tidak dapat digunakan dengan 
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cepat, sehinga fase disinfeksi diharapkan  desinfektan yang digunakan cukup 

efektif untuk membunuh mikroba patogen yang ada, sehingga desinfektan yang 

ideal dapat semua membunuh organisme yang ada dalam waktu tersingkat dan 

tanpa merusak bahan yang didisinfeksi (Chatim, 1993). 

 Proses desinfeksi kimia yang dilakukan di Rumah Sakit  adalah 

menggunakan Disinfektan kombinasi 14g cocospropylane diamineguanide, 45g 

phenoxypropanols, 2,5g benzalkoniumchloride untuk dekontaminasi instrumen. 

Cocospropylane diamineguanide memiliki kekuatan pembersih yang sangat baik, 

terutama pada darah. Efektif melawan bakteri dan jamur, serta viris antara lain 

HBV, HIV, HCV, adenoviruses, ritaviruses, papovaviruses dan vaccinia viruses 

(B. Braun Medical Ag., 2002). Phenoxypropanol merupakan desinfektan 

golongan Alkohol dapat menimbulkan denaturasi protein sel bakteri, sedangkan 

benzalkoniumchloride merupakan senyawa ammonium kuantener yang dapat 

membentuk kompleks yang stabil, sehingga terjadi kekacauan membran sel, 

denaturasi protein dan penghambatan enzim (Siswandono, 2000). Desinfektan 

kombinasi yang digunakan dalam dekontaminasi instrumen salah satunya dengan 

cara merendam instrumen dalam larutan desinfektan kombinasi  konsentrasi 1% 

v/v. Kondisi ini dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan produsen.   

Dari uraian diatas maka pada penelitian ini dilakukan pengujian proses 

dekontaminasi pada waktu rentang yang berbeda-beda, sehingga dapat 

menentukan waktu yang optimal untuk melakukan proses dekontaminasi. 

Sehingga peneliti akan melakukan penelitian bagaimana pengaruh waktu 

perendaman terhadap efektifitas penggunaan desinfektan kombinasi 

cocospropylane diamineguanide, phenoxypropanols,  benzalkoniumchloride 

konsentrasi 1% v/v pada pinest anatomi.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana pengaruh waktu perendaman terhadap efektifitas desinfektan 

kombinasi cocospropylane diamineguanide, phenoxypropanols,  

benzalkoniumchloride konsentrasi 1% v/v pada pinest anatomi ? 
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1.3 Tujuan penelitian 

Untuk menetapkan efektivitas desinfektan kombinasi (cocospropylene 

diamineguanidine, phenoxypropanol, benzalkonium cloride)  konsentrasi 1% v/v 

pada pinset anatomi dengan waktu perendaman 1 menit, 2 menit, 3 menit dan 4 

menit. 

 

1.4 Hipotesis  

Hipotesis penelitian ini adalah ada pengaruh waktu perendaman terhadap 

efektifitas desinfektan kombinasi (cocospropylene diamineguanidine, 

phenoxypropanol, benzalkonium cloride)  konsetrasi 1% v/v pada pinset anatomi. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1. Mengetahui penatalaksanaan proses desinfeksi pada peralatan bedah 

khususnya pinset anatomi  sehingga pengadaan alat kesehatan terjamin 

sterilitasnya. 

2. Mengetahui waktu yang paling efektif desinfektan untuk membunuh 

bakteri. 

3. 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. 

 

  


