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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 Kasa steril merupakan alat kesehatan yang banyak digunakan, misalnya 

pada pembedahan, operasi kecil, atau digunakan dalam proses penyembuhan pada 

luka yang disebabkan kecelakaan atau sebab lain. Pada kondisi ini seseorang 

mudah sekali terinfeksi oleh bermacam mikroorganisme. Sedangkan salah satu 

penjagaan utama terhadap infeksi adalah kulit utuh, jika seseorang kehilangan 

perlindungan ini karena luka atau karena prosedur operasi, orang ini akan jauh 

lebih rentan terhadap infeksi (Volk & Wheeler, 1993).  

 Kasa steril merupakan alat kesehatan yang terbuat dari katun dengan 

tenunan yang sangat sederhana, hal ini kemungkinan adanya mikroorganisme 

yang terjebak didalam kasa tersebut. Karena kemasan sekunder kasa steril pada 

umumnya terbuat dari karton dan didalamnya terdapat beberapa kasa yang 

kemasan primernya adalah kertas perkamen biasa. Selain itu kasa steril banyak 

digunakan baik di rumah sakit, puskesmas, posyandu maupun dimasyarakat 

umum lainnya. Untuk kasa steril yang digunakan di rumah sakit kemungkinan 

terjadinya kontaminasi dengan mikroorganisme sangatlah kecil karena 

penanganan di rumah sakit terhadap kasa steril itu sangat diperhatikan sebelum 

dipergunakan, dan di rumah sakit biasanya memproduksi sendiri kasa steril untuk 

keperluaan medis di rumah sakit, sehingga kemungkinan terjadi infeksi sangat 

kecil. Sedangkan untuk kasa steril yang digunakan di puskesmas, posyandu dan 

masyarakat pada umumnya yang dilihat dari kasa steril yang amat sederhana 

dalam pengemasanya, maka sterilitas kasa yang terdapat didalam kemasan 

sekunder perlu diuji sterilitasnya setelah dibuka kemasan sekundernya. Hal ini 

memungkinkan sekali adanya kontaminasi oleh mikrooganisme, sehingga pada 

saat digunakan memungkinkan terjadinya infeksi saat digunakan pada luka 

terbuka atau lainnya. Dengan demikian kemasan mempunyai peranan penting 

untuk menjaga sterilitas kasa steril. 
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 Untuk mencegah  kontaminasi yang ditimbulkan mikroorganisme perlu 

adanya pengendalian atau pembasmian  mikroorganisme. Pengendalian yang 

dimaksud meliputi : segala kegiatan yang dapat menghambat, membasmi dan 

menyingkirkan organisme, dimana disebut dengan proses sterilisasi. Sedangkan 

yang dimaksud dengan sterilisasi adalah menghilangkan semua bentuk kehidupan, 

baik bentuk patogen, nonpatogen, vegetatif, maupun nonvegetatif dari suatu objek 

atau material. Hal tersebut dapat dicapai melalui cara menghilangkan secara fisika 

semua organisme hidup, misalnya penyaringan atau pembunuhan organisme 

melalaui proses panas, bahan kimia, atau dengan cara lainnya. Hal ini penting 

diperhatikan bahwa cara apapun yang digunakan, tidak boleh ada organisme hidup 

yang tertinggal (Goewin Agoes, 2009). Alasan utama untuk mengendalikan 

mikoorganisme atau melakukan proses sterilisasi, adalah sebagai berikut : (1) 

Untuk mencegah tranmisi penyakit. (2) Untuk mencegah pembusukan material 

oleh  mikroorganisme. (3) Untuk mencegah kompetisi nutrient dalam media 

pertumbuhan sehingga memungkinkan kultur organisme spesifik berbiak untuk 

keperluan sendiri (seperti produksi ragi) dan untuk metabolitnya (seperti untuk 

memproduksi minuman atau antibiotik). Oleh sebab itu upaya pengendalian 

mikroorganisme  banyak digunakan pada sediaan steril farmasi maupun alat –alat 

kesehatan lainnya. 

 Pada kondisi luka selain diberi anti bakteri atau anti infeksi, untuk  

mengurangi terjadinya resiko infeksi pada luka tersebut, pada daerah luka perlu 

ditutup dengan kasa steril yang dibasahi dengan cairan steril dan diatasnya dilapisi 

dengan kasa yang agak tebal dan lembut, kasa steril ini untuk melindungi luka 

selama didesinfeksi (M. Kartono, 1994). Peranan dari kasa steril sendiri dalam 

proses penyembuhan pada luka, mutlak menjadi sesuatu hal yang harus amat 

diperhatikan sterilitasnya, terutama pada waktu penyimpanan kasa steril tersebut. 

Untuk mengetahui peranan penting lamanya sterilitas dan mutu kemasan, maka 

perlu diadakan suatu penelitian agar dapat mengetahui seberapa lama kemampuan 

kemasan kasa steril dapat mempertahankan mutu dari sterilitasnya. 
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1.2. Rumusan Masalah  

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka hal yang 

menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pengaruh waktu 

penyimpanan terhadap sterilitas kasa steril dalam kemasan sekunder terbuka. 

 

1.3. Tujuan Penilitian  

 Mengetahui sampai seberapa lama sterilitas kasa steril pada kemasan kertas 

perkamen atau kemasan primer masih dapat menjaga mutu sterilitas setelah 

dibuka kemasan sekundernya. 

 

1.4.  Manfaat Penelitian 

1. Memperoleh penjelasan bahwa kasa steril mempunyai peran yang sangat 

penting  dalam mencegah terjadinya resiko infeksi pada proses 

penyembuhan luka, sehingga kemasan primer dan sekunder, terutama pada 

kemasan primer merupakan hal yang harus diperhatikan dan harus 

ditingkatkan dalam mempertahankan mutu sterilitas. 

2. Dapat disediakan suatu produk steril yang tetap terjamin sterilitasnya 

sampai saat digunakan untuk pasien. 

3. Sebagai bahan referensi ilmiah bagi mahasiswa dalam melakukan 

penelitian selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


