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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Pemasangan infus merupakan salah satu prosedur invasif yang biasa 

dilakukan di rumah sakit yang bertujuan untuk memberikan pengobatan kepada 

pasien yang membutuhkan perawatan difasilitas pelayanan kesehatan. 

Pemasangan infus atau terapi intravena merupakan sebuah terapi yang diberikan 

dengan memasukan cairan terapi atau obat-obatan melalui pembuluh darah vena 

menggunakan kateter intravena (Kozier, 2010 dalam Riris & Kuntarti, 2014). 

Proses dalam pemberian terapi intravena yang tidak steril dapat menjadi 

penyebab terjadinya infeksi, mulai dari prosedur pemasangan infus, proses 

pemberian terapi, hingga balutan yang digunakan sebagai penutup insersi canul 

intravena. Infeksi yang terjadi didaerah insersi pemasangan infus disebut dengan 

phlebitis. Beberapa tanda terjadinya phlebitis yaitu timbul rasa nyeri, peningkatan 

temperatur diatas kulit serta terjadinya kemerahan dan pembengkakan didaerah 

insersi (Perry and Potter, 2013).  

Penelitian WHO menunjukkan adanya Hospital Acquired Infection (HAI) 

sebesar 8.7 % dari 55 rumah sakit di 14 negara yang berasal dari Timur Tengah, 

Eropa, Asia Tenggara dan Pasifik dan 10% dari jumlah tersebut terdapat di Asia 

Tenggara. Hospital Acquired Infection (HAIs) yaitu infeksi yang terjadi ketika pasien 

berada dirumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya. Terdapat beberapa 

golongan infeksi yang dapat terjadi dirumah sakit, namun kejadian phlebitis 

menempati peringkat pertama dibanding dengan infeksi lainnya.  Data dari 
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Centers for Diseases Control and Prevention (CDC) tahun 2017, angka kejadian phlebitis 

di negara berkembang masih tinggi seperti di India (27.91%), Iran (14.2%), 

Malaysia (12.7%), Filipina (10.1%), dan Indonesia (9.8%). Angka kejadian 

phlebitis yang direkomendasikan oleh Infusion Nurses Society (INS) adalah <5%, 

sedangkan angka kejadian phlebitis dirumah sakit pemerintah  Indonesia sebesar 

50.11% dan dirumah sakit swasta sebesar 32.70% (Agustini, 2013). Infeksi 

nosokomial yang terjadi didaerah provinsi Jawa Timur cukup terbilang tinggi 

yaitu sebesar 11.7% (KKP-RS, 2011), salah satunya dirumah sakit Bhayangkara 

yang terletak di kota Surabaya, jenis infeksi nosokomial terbanyak yang ditemui 

yaitu phlebitis sebesar 86.74% (Fitriyanti, 2015). Sedangkan di Rumah Sakit Islam 

Aisyiyah Malang didapatkan data pada bulan Juli 2018 lalu angka kejadian infeksi 

phlebitis yang terjadi selama bulan itu sebesar 3.54% dan pada bulan Agustus 

sebesar  2.44%. 

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan di Rumah Sakit Aisyiyah 

Malang, ditemukan sebuah fenomena menarik yang terjadi pada angka kejadian 

infeksi di rumah sakit tersebut. Rumah Sakit Islam Aisyiyah Malang memiliki 

beberapa kategori pengelompokan  infeksi yaitu antara lain Dekubitus, HAP, 

Operasi, Infus, VAP, Kateter dan IADP.  Dari semua kategori untuk angka 

kejadian infeksi yang ditemukan sangat kecil bahkan hampir tidak ada, sehingga 

bisa dikatakan bahwa di RSI Aisyiyah Malang mempunyai sistem pencegahan 

dan pengendalian infeksi yang sangat baik. Namun dari beberapa kategori 

tersebut, terlihat satu kategori yang sangat menonjol yaitu untuk kategori infus. 

Infeksi pada kategori infus yang dimaksud adalah kejadian phlebitis dan angka 

kejadiannya masih terbilang tinggi jika dibandingkan dengan kategori-kategori 

lainnya. Didapatkan data pada bulan Juli 2018 lalu angka kejadian infeksi phlebitis 
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yang terjadi selama bulan itu sebesar 3.54% dari denom infus sebanyak 3.111 

kali, sedangkan pada bulan agustus sebesar  2.44% dari denom infus sebanyak 

3.276 kali. Timbul sebuah pertanyaan dari fenomena tersebut, yaitu sebuah 

rumah sakit yang memiliki sistem pengendalian dan pencegahan infeksi yang 

sangat bagus dengan angka kejadian yang sangat kecil namun kenapa hanya 

kejadian infeksi pada phlebitis yang tinggi.  

Terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya phlebitis, 

yaitu antara lain faktor usia, penyakit penyerta, tempat penusukan, jenis cairan 

yang diberikan, teknik pemasangan yang salah serta petugas yang tidak 

melakukan dressing dengan benar. Salah satu bentuk komplikasi lebih lanjut dari 

phlebitis yaitu thrombophlebitis dimana pada fase ini telah terbentuk trombus dalam 

pembuluh darah ditempat lokasi insersi. Risiko yang dapat terjadi setelah 

trombus terbentuk yaitu trombus tersebut akan terlepas dan mengikuti 

perjalanan aliran darah hingga ke jantung. Apabila trombus tersebut sampai ke 

pembuluh darah jantung dapat menimbulkan sumbatan dan dapat menyebabkan 

serangan jantung bahkan kematian mendadak (Webster, et al., 2015). 

Menurut Wayunah dkk (2013) bahwa kejadian phlebitis juga dapat 

dipengaruhi oleh pengetahuan perawat yang memberikan perawatan. 

Pengetahuan perawat mengenai pemasangan maupun perawatan infus menjadi 

faktor penting yang dapat mempengaruhi kejadian phlebitis dan ketidaknyamanan 

pasien. Penelitian yang dilakukan oleh Mohammed & James (2013) di 2 rumah 

sakit di Saudi Arabia didapatkan bahwa sebagian besar persepsi perawat 

mengenai perawatan maupun dressing IV untuk mengurangi risiko phlebitis masih 

salah. Seorang perawat harus memiliki pengetahuan dan keterampilan 

mengetahui tentang prinsip dan prosedurnya, mulai dari pemasangan, 



4 
 

 
 

pemeliharaan/perawatan dressing, serta pengetahuan tentang karakteristik fisik 

dan kimia yang diberikan (Mohammed & James, 2013). 

Pernyataan yang didapatkan dari salah satu pegawai IPCN (Infection 

Prevention Control Nurse) di RSI Aisyiyah Malang bahwa sudah banyak upaya yang 

dilakukan untuk menurunkan angka kejadian phlebitis tersebut baik dari 

pembaharuan SOP prosedur pemasangan infus, proses pemberian terapi 

intravena hingga pelaksanaan pelatihan dan pendidikan terkait dengan 

pencegahan infeksi. Upaya-upaya yang dilakukan bertujuan untuk menurunkan 

angka kejadian infeksi dan meningkatkan pengetahuan tenaga kesehatan tentang 

perawatan yang benar serta bagaimana pengendalian dan pencegahan infeksi, 

namun hasil yang didapatkan masih kurang memuaskan dikarenakan untuk 

angka kejadian phlebitis yang masih tinggi. Kejadian phlebitis paling sering terjadi 

diruang rawat inap, salah satunya yaitu ruang Ali dimana ditemukan angka 

kejadian phlebitis tertinggi di RSI Aisyiyah Malang.  

Sangat penting sekali bagi seorang perawat untuk memahami secara utuh 

terkait dengan pelayanan yang diberikan kepada pasien, baik dari proses penyakit 

hingga proses pemberian perawatan. Komplikasi dari suatu perawatan yang 

diberikan dapat dihindari dengan cara melakukan pencegahan sejak dini. 

Pengetahuan dan pemahaman yang dalam penting untuk dimiliki agar dapat 

menghindari kemungkinan hal-hal yang tidak diinginkan.  

Berdasarkan dari data penelitian, metode penelitian yang digunakan yaitu 

penelitian kualitatif dengan pendekatan case study. Metode ini dapat digunakan 

untuk mempelajari individu atau sebagai sarana untuk memahami suatu kasus 

secara holistik. Penggunaan case study ini dapat memudahkan peneliti dalam 

melakukan pengkajian mengenai phlebitis dan mendapatkan pandangan dari para 
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perawat mengenai kasus tersebut. Pendekatan ini cocok digunakan dalam 

penelitian dibidang ilmu kesehatan karena fleksibilitasnya sehingga dapat 

mengembangkan teori, mengevaluasi program dan mengembangkan intervensi 

(Priambhodo, 2015). 

Peneliti memilih menggunakan metode penelitian kualitatif dengan 

pendekatan case study berdasarkan beberapa pertimbangan : (1) Memberikan 

kesempatan peneliti untuk mengeksplorasi fenomena dalam konteks dengan 

menggunakan berbagai sumber data, (2) Kejadian phlebitis tidak setiap saat terjadi 

dan tidak semua perawat mengalaminya, penyebab maupun respon yang 

diberikan oleh masing-masing perawat akan berbeda-beda sehingga perlu 

dilakukan pengkajian yang tepat agar mampu menggali keunikan dari masing-

masing partisipan. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas sebelumnya, maka peneliti 

ingin mengidentifikasi Apakah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kejadian 

phlebitis (Pengalaman Perawat di RSI Asiyiyah Malang) ? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian phlebitis 

(Pengalaman Perawat di RSI Asiyiyah Malang). 
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1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1.  Bagi Peneliti 

Menambah pengetahuan peneliti mengenai faktor-faktor penyebab 

terjadinya phlebitis. 

 

1.4.2. Bagi Institusi Pendidikan Kesehatan 

Bahan bacaan dan tambahan informasi mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi atau penyebab terjadinya phlebitis. Serta dapat menjadi 

rujukan bagi peneliti dari institusi pendidikan kesehatan apabila ingin 

melakukan penelitian yang berhubungan dengan phlebitis 

 

1.4.3. Bagi Layanan Kesehatan 

Setelah dilakukan penelitian dan ditemukan berupa faktor penyebab 

terjadinya phlebitis yang terjadi di institusi tersebut, maka hasil yang 

didapatkan tersebut dapat diperhatikan untuk dibenahi kembali 

sehingga dapat menurunkan angka kejadian infeksi. 

 

1.5. Keaslian Penelitian 

1. Furtado, L. C. (2011). Incidence and Predisposing Factors of Phlebitis in a 

Surgery Department. British Journal of Nursing Vol 20, No 14, S16-S25 

Penelitian ini bertujuan untuk mencari hubungan antara pemakaian 

kanula perifer terhadap insidensi phlebitis di salah satu rumah sakit di 
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Portugal. Menurut peneliti bahwa hasil yang faktor-faktor dari pemakaian 

kanula perifer ini merupakan faktor predisposisi dari kejadian phlebitis.  

Hasil dari penelitian ditemukan beberapa faktor yang berpengaruh 

yaitu ukuran kanula, lokasi anatomis penusukan, lama pemasangan dan 

lingkungan. Faktor yang paling dominan diantara semua faktor yaitu lama 

pemasanagan.  

2. Oliveria, Parreira, & Veiga (2010) Incidence of Phlebitis in Patients with Peripheral 

Intravenous Catheters : The Influence of Some Risk Faktors. Vol 30. No.2 

Penelitian ini bertujuan untuk menidentifikasi kejadian phlebitis dan 

faktor-faktor risiko yang berkontribusi terhadap perkembangannya pada 

pasien dengan kateter intravena perifer. 

Hasil dari penelitian didapatkan bahwa faktor predisposisi untuk 

phlebitis adalah pemilihan lokasi penusukan dan penggunaan antibiotic 

(terapi cairan intravena) terlepas dari profil pasien (Usia dan tingkat 

ketergantungan).  


