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PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Infeksi nosokomial (acquired hospital infection / nosokomial infection) adalah 

infeksi yang didapat ketika penderita itu dirawat di rumah sakit. Infeksi nosokomial 

merupakan salah satu penyebab kematian serta meningkatnya lama perawatan di 

rumah sakit (WHO, 2002). Biaya untuk infeksi nosokomial di Amerika diperkirakan 

mencapai 5-10 juta dollar setiap tahunnya (Peleg, Hooper, 2010). 

Diantara penyebab infeksi nosokomial, pneumonia nosokomial menempati urutan 

ke-2 setelah infeksi saluran kemih, yaitu 5-50 kasus per 1.000 perawatan di RS setiap 

tahun. Insiden ini dilaporkan meningkat 5-10 kali jika pasien dirawat di ICU dan 

menjadi 6-20 kali jika pasien menggunakan ventilator (Leeper, 2003). Pneumonia 

memang menempati urutan ke-2 diantara penyebab infeksi nosokomial, tapi 

merupakan penyebab mortalitas dan morbiditas yang paling tinggi diantara infeksi 

nosokomial lainnya (ATS, 2005). 

Angka mortalitas pneumonia nosokomial diketahui mencapai 33-50%, yang dapat 

meningkat sampai 70% bila termasuk yang meninggal akibat penyakit dasar yang 

didieritanya (Dahlan, 2009). Menurut penelitian oleh Roger C Bone di rumah sakit 

Bichat Paris, dari 1978 pasien yang telah dirawat di ICU setelah 48 jam ditemukan 

328 (16,6%) pasien dengan komplikasi pneumonia nosokomial yang dimana angka 

mortalitas dari kelompok ini adalah 52,4% sedangkan pada kelompok pasien tanpa 
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komplikasi pneumonia nosokomial, hanya didapatkan angka mortalitas sebesar 

22,4% (Bone, Huchard, 2006). 

Mikroorganisme tersering penyebab pneumonia nosokomial adalah bakteri, yang 

jenisnya berbeda antar negara, antara satu daerah dengan daerah lain pada satu 

negara, diluar RS dan di dalam RS, antara RS besar / tersier dengan RS yang lebih 

kecil. Selain itu pneumonia dapat juga disebabkan oleh jamur, protozoa dan virus 

walaupun ini merupakan keadaan yang tidak lazim (Zubir, 2006) dan sangat jarang 

pada pasien yang tidak disertai kelainan imun (ATS, 2005). 

Terapi pneumonia nosokomial terdiri dari pemberian antibiotik, terapi suportif 

dan pengelolaan penyakit dasar yang ada. Oleh karena kuman penyebab belum 

diketahui, maka perlu dilakukan kultur untuk menentukan terapi antibiotik yang 

spesifik (PDPI, 2005). 

Banyak studi telah mengatakan bahwa pemberian antibiotik dini dengan 

memperhitungkan pola kuman serta resistensi setempat dapat menurunkan angka 

mortalitas pada penderita pneumonia nosokomial (Niederman, 2001). Angka 

mortalitas pada pasien yang diberikan antibiotik yang efektif dapat menurun sampai 

setengah jika dibandingkan dengan yang tidak mendapat antibiotik yang efektif (Fiel, 

Jones, 2001). Oleh karena itu diperlukan pengetahuan tentang pola kuman penyebab 

dan pola resistensi setempat sebagai acuan terapi empirik selagi menunggu hasil 

kultur (Niederman, 2001). 

Sebelumnya pernah dilakukan penelitian tentang pola kuman di rumah sakit 

Dr.Soetomo pada tahun 2002 oleh PDPI yang mendapatkan hasil pseudomonas 
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aeruginosa sebagai bakteri tersering penyebab pneumonia nosokomial, diikuti oleh 

klebsiella ssp dan pseudomonas ssp. 

Data ini adalah data terakhir yang dapat saya temukan. Mengingat pola kuman 

yang dapat senantiasa berubah-ubah setiap waktu, seperti yang dikemukakan Joseph 

P Lynch bahwa di Amerika pola beberapa kuman telah berubah seperti S.aureus yang 

semula diketahui merupakan patogen penyebab dari 13% pneumonia nosokomial 

pada tahun 1981 namun pada penelitian selanjutnya pada tahun 1996 kejadian 

pneumonia nosokomial akibat patogen ini mencapai 19% (Lynch, 2001). Oleh sebab 

itu saya ingin melakukan penelitian ulang untuk mengetahui pola kuman terbaru 

penyebab pneumonia nosokomial pada rumah sakit Dr.Soetomo. 

1.2 Rumusan Masalah 

“Bagaimana Pola Bakteri Penyebab Pneumonia Nosokomial di RS 

Dr.Soetomo di Surabaya periode Januari 2011-Maret 2012” 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1) Tujuan umum  

1. Untuk mengetahui jumlah kejadian Pneumonia Nosokomial di RS 

Dr.Soetomo di Surabaya periode Januari 2011-Maret 2012. 

2. Untuk mengetahui Pola Bakteri Penyebab Pneumonia Nosokomial di RS 

Dr.Soetomo di Surabaya periode Januari 2011-Maret 2012 

1.3.2) Tujuan khusus  

1. Untuk mengetahui distribusi sampel berdasarkan usia 

2. Untuk mengetahui distribusi sampel berdasarkan waktu terjadinya 
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3. Untuk mengetahui distribusi sampel berdasarkan penyakit yang mendasari 

4. Untuk mengetahui distribusi sampel berdasarkan tempat perawatan 

5. Untuk mengetahui distribusi sampel berdasarkan prognosis 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1) RS Dr.Soetomo Surabaya 

1. Memberikan informasi kepada pihak Rumah Sakit tentang bakteri 

tersering penyebab pneumonia nosokomial sehingga dapat membantu 

proses terapi. 

2. Memberikan informasi kepada pihak Rumah Sakit tentang banyaknya 

kejadian pneumonia nosokomial. 

1.4.2) Akademik  

1. Menambah pengetahuan dan wawasan tentang bakteri terbanyak penyebab 

pneumonia nosokomial di RS Dr.Soetomo Surabaya. 

2. Memberi informasi yang dapat digunakan sebagai dasar penelitian lebih 

lanjut 

 


