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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Rumah sakit merupakan salah satu unit pelayanan yang berperan

dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal,

sehingga rumah sakit berfungsi sebagai institusi rujukan dari unit

pelayanan yang lainnya. Rumah Sakit selain berfungsi sebagai tempat

untuk mencari kesembuhan, dapat juga berperan sebagai sumber dari

berbagai penyakit yang berasal dari penderita maupun pengunjung yang

berstatus sebagai karier. Kuman penyakit ini dapat ditularkan dari

lingkungan Rumah Sakit melalui udara, air, lantai, makanan, dan benda-

benda peralatan medis dan non medis. (Darmadi, 2008:6).

Ruang rawat inap sebagai salah satu fasilitas pelayanan rumah

sakit tidak terlepas dapat menjadi sumber infeksi. Hal ini disebabkan

karena perawatan pasien melibatkan banyak pihak seperti dokter,

perawat, peralatan medis, serta petugas yang bekerja di kawasan rawat

inap menjadi faktor perantara terjadinya infeksi silang antar pasien

disamping faktor dari lingkungan. Dalam penelitian klinis, infeksi

disebabkan oleh kotoran urine, infeksi jarum infus, infeksi saluran nafas,

infeksi kulit, infeksi dari luka operasi dan septikemia. (Darmadi, 2008:7).

Seringnya pemberian terapi dan untuk mengobati berbagai kondisi

penderita disemua lingkungan perawatan di rumah sakit dan merupakan

salah satu terapi utama melalui Intravena. Sistem terapi ini berefek

langsung, lebih cepat, lebih efektif, dapat dilakukan secara kontinu dan

penderitapun merasa lebih nyaman jika dibandingkan dengan cara yang

lainnya seperti tindakan pengobatan dapat dilakukan dengan cara

pemberian obat Oral/enteral, topical, parenteral Tetapi karena terapi ini

diberikan secara terus-menerus dan dalam jangka waktu yang lama

tentunya akan meningkatkan kemungkinan terjadinya komplikasi dari

pemasanga infus. (Perry & Potter, 2005: 1021-43)

Pemasangan infus merupakan prosedur invasif dan tindakan yang

sering dilakukan di rumah sakit, hal ini beresiko terjadinya infeksi yang

akan menambah tingginya biaya perawatan dan waktu perawatan.
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Penggunaan infus terjadi disemua lingkungan keperawatan kesehatan

seperti perawatan akut, perawatan emergensi, perawatan ambulatory dan

perawatan kesehatan di rumah. Infus atau terapi intravena merupakan

salah satu cara atau bagian dari pengobatan untuk memasukkan obat

atau vitamin kedalam tubuh pasien (Perry & Potter, 2005:1052-1060).

Tindakan pemasangan infus akan berkualitas apabila dalam

pelaksanaanya selalu mengacu pada standar yang telah ditetapkan,

sehingga komplikasi lokal maupun sistemik. Komplikasi lokal terdiri dari

pleblitis, infiltrasi, dan ekstravasisi, sementara komplikasi sistemik antara

lain emboli udara, kelebiahan cairan, reaksi alergi dan sepsis atau

berbagai permasalahan akibat pemasangan infus dapat dikurangi,

bahkan tidak terjadi (Gabriel, 2007; Perdue dalam Hankins, et al, 2001).

Mematuhi, tujuan melaksanakan standar keperawatan adalah untuk

meningkatkan kualitas asuhan keperawatan, mengurangi biaya asuhan

keperawatan, melindungi perawat dari kelalaian dalam melaksanakan

tugas dan melindungi pasien dari tindakan yang tidak terapeutik (Al.Assaf,

2009:29-31), dan dalam pelaksanaan standar ada beberapa factor yang

mempengarihi. Menurut Smet (1994) ada beberapa faktor yang

berhubungan dengan ketidaktaatan antara lain yaitu komunikasi, persepsi

dan pengharapan, variable-variabel sosial, ciri-ciri individual dan fasilitas.

Menurut Green (1980) perilaku seseorang dipengaruhi oleh tiga faktor

utama yaitu : faktor-faktor predisposisi (predisposing factors), mencakup

pengetahuan dan sikap, tradisi dan kepercayaan masyarakat, sistem

budaya, tingkat pendidikan dan tingkat social ekonomi, faktor-faktor

pemungkin/pendukung (enabling factors), mencakup sarana dan

prasarana/fasilitas, faktor-faktor penguat (reinforcing factor) meliputi sikap

tokoh masyarakat, tokoh agama, petugas kesehatan, undangundang dan

peraturan-peraturan.

Dalam pelaksanaan pemasangan infus perawat harus memiliki

kompetensi klinik dari semua aspek terapi infus. Berdasarkan aspek legal

dan professional terapi infus; anatomi fisiologi akses vaskuler;

farmakologi cairan dan obat intravena; komplikasi lokal dan sistemik;

prinsip pengendalian infeksi; penggunaan peralatan terapi infus; prosedur

pemasangan infus; perawatan infus; pencegahan komplikasi; pengelolaan
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komplikasi; dan keterampilan spesifik dalam menginsersi alat akses

vaskular pada pasien khusus, misalnya untuk neonatus, anak-anak, dan

pasien onkologi RCN (2005).

Menurut Azwar (2009), seseorang dikatakan patuh apabila orang

tersebut mau mengikuti dan mentaati peraturan atau kebijakan yang telah

ditentukan tanpa harus ada paksaan dan tuntutan dari orang lain.

Pengetahuan atau aspek kognitif merupakan domain yang sangat penting

untuk terbentuknya perilaku sesorang, dimana perilaku adalah

keseluruhan (totalitas) pemahaman dan aktivitas seseorang yang

merupakan hasil besama antara faktor internal dan eksternal

(Notoatmodjo, 2007) menemukan bahwa perilaku yang didasari oleh

pengetahuan, kesadaran dan sikap yang positif. Sedangkan perilaku yang

tidak didasari oleh pengetahuan dan kesadaran maka tidak akan

berlangsung lama. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka perawat yang

memiliki pengetahuan yang tinggi tentang penatalaksanaan terapi infus

dapat menampilkan perilaku untuk mengikuti prosedur pemasangan infus

yang benar sehingga mengurangi risiko komplikasi dan ketidaknyamanan

pada pasien akibat prosedur pemasangan yang salah. Hasil penelitian

Ince Maria, Erlin Kurnia, 2012 Hasil didapatkan tindakan pemasangan

infus dilakukan oleh perawat dengan patuh pada Standar Prosedur

Operasional Pemasangan infus (88,2%) dan yang tidak mengalami

phlebitis mayoritas (97,1%).

Hasil penelitian Syarif, 2012 Didapatkan pengetahuan responden

sebagian besar baik sebanyak 36 responden (73,5%). Sikap responden

sebagian besar baik sebanyak 28 responden (57,1%). Motivasi

responden sebagian besar motivasi tinggi sebanyak 25 responden

(51,0%). Kepatuhan responden sebagian besar patuh sebanyak 29

responden (59,2%). Hasil Uji korelasi rank spearman didapatkan ada

hubungan pengetahuan, sikap, dan motivasi dengan kepatuhan perawat

dalam melaksanakan standar operasional prosedur pemasangan infus di

Ruang Merak RSUP Dr. Kariadi Semarang

Analisa hasi penelitian Esther theresia worengga, 2009. Hubungan

karakteristik perawat dengan tingkat kepatuhan perawat dalam

pelaksanaan protap pemasangan infus antara umur, pendidikan, jenis
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kelamin lama kerja dengan protap pemasangan infus yang melakukan

pemasangan infus patuh dengan umur 31-40 tahun (75,0%) tidak patuh

dengan >40 tahun (60,0%), Patuh dengan pendidikan D III keperawatan

(62,5%), pendidikan SPK (60,0%), jenis kelamin laki-laki (71,4%)

perempuan (59,1%). lama kerja 10-20 tahun (75,0%). lama kerja >20

tahun (66,7%).

Obsevasi sementara peneliti terhadap perawat yang melakukan

pemasangan infus di ruang rawat inap Sari Mulia Banjarmasin dengan

jumlah perawat 5 orang didapat 5 (100%) perawat patuh dalam

melakukan SOP pemasangan infus. Hal yang masih belum sepenuhnya

dilakukan dalam pelasanaan Standar Operasional Prosedur seperti

perawat yang tidak mencuci tangan terlebih dahulu, tidak menggunakan

handscoen, tidak menggunakan bengkok, dan tidak menggunakan

pengalas/perlak. Dari hasil wawancara sementara yang dilakukan setelah

observasi perawat mengatakan bahwa tindakan pemsangan infus sering

dilakukan seperti biasanya saja, menghemat waktu, dan menggunakan

peralatan yang ada saja.

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa tindakan

pemasangan infus yang masih belum sepenuhnya dilakukan sesuai

dengan standar operasional prosedur. Adanya ketidak sesuaian dalam

standar pemasangan infus akan berdampak pada upaya meningkatkan

kualitas pelayanan keperawatan. Salah satunya adalah dengan

meningkatkan kinerja perawat dalam memberikan pelayanan kepada

pasien dengan melakukan semua tindakan sesuai dengan standar. Hal

tersebut ditujukan untuk mencapai patient safety, termasuk kenyamanan

pasien, mengurangi terjadi komplikasi dan risiko yang mungkin timbul.

Keberhasilan pengendalian infeksi nosokomial dan komplikasi baik

itu pada tindakan pemasangan infus maupun tindakan invasif lainnya

bukanlah ditentukan oleh canggihnya peralatan yang ada, tetapi

ditentukan oleh perilaku petugas dalam melaksanakan perawatan klien

secara benar. Perawat profesional yang bertugas di rumah sakit dalam

memberikan pelayananan secara interdependen tidak terlepas dari

kepatuhan perilaku perawat dalam setiap tindakan prosedural yang

bersifat invasif seperti halnya pemasangan infus. Di rumah sakit
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pemasangan infus dilakukan oleh setiap perawat, jadi semua perawat

dituntut memiliki kemampuan dan keterampilan mengenai pemasangan

infus yang sesuai prosedur tetap untuk memberikan pelayanan yang

optimal di ruang rawat inap.

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk

menggambarkan kepatuhan dalam pelaksanaan standar oparasional

prosedur (SOP) pemasangan infus di ruang rawat inap (IRNA) Rs Sari

Mulia Banjarmasin.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis

merumuskan masalah “Gambaran kepatuhan dalam pelaksanaan standar

oparasional prosedur (SOP) pemasangan infus di ruang rawat inap

(IRNA) Rs Sari Mulia Banjarmasin”

C. Tujuan
Mengetahui gambaran kepatuhan dalam pelaksanaan standar

oparasional prosedur (SOP) pemasangan infus di ruang rawat inap

(IRNA) Rumah Sari Mulia Banjarmasin.

D. Manfaat
1. Teoritis

a. Sebagai pengalaman dalam melakukan penelitian dan dapat

mengaplikasikan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah dengan

keadaan yang ada di lapangan dan dapat menambah ilmu

pengetahuan kesehatan khususnya ilmu keperawatan.

b. Penelitian ini diharapkan dapat memvalidasi teori-teori yang terkait

dengan kepatuhan dalam pelaksanaan standar oparasional

prosedur (SOP) pemasangan infus

2. Praktis

a. Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran tingkat kepatuhan

perawat dalam konteks standar operasional prosedur pemberian

terapi infus.
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b. Hasil penelitian ini dapat memberiikan gambaran kepada Instansi

kesehatan untuk memperbaiki kinerjanya dalam rangka

meningkatkan kualitas pelayanan.

c. Memberikan masukan dan pertimbangan dalam menetapkan

kebijakan mengenai pembuatan peraturan serta kewajiban

melaksanakan prosedur tetap secara keseluruhan.

d. Sebagai data masukan bagi Rumah Sakit serta untuk program

pengendalian infeksi nosokomial.

e. Sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan standar

operasional prosedur dalam rangka peningkatan mutu pelayanan.

f. Sebagai masukan dan evaluasi untuk meningkatkan mutu

pelayanan di rumah sakit.

E. Keaslian Penelitian
1. Ince Maria, Erlin Kurnia, 2012, Kepatuhan Perawat Dalam

Melaksanakan Standar Prosedur Operasional Pemasangan Infus

Terhadap Phlebitis tahun 2011. Merupakan penelitian Korelasional

dengan pendekatan kuantitatif, observasi atau checklist. Penelitian

ini berfokus pada Kepatuhan Perawat dalam melaksanakan Standar

Prosedur Operasional pemasangan infus dan kejadian phlebitis.

Besar Sampel 68 responden, menggunakan Purposive sampling

(Judgement sampling). Hasil uji hipotesis dengan menggunakan

teknik Korelasi Koefisien Kontingensi Tingkat kemaknaan yang

ditetapkan; α ≤ 0,05. Hasil didapatkan tindakan pemasangan infus

dilakukan oleh perawat dengan patuh pada Standar Prosedur

Operasional Pemasangan infus (88,2%) dan yang tidak mengalami

phlebitis mayoritas (97,1%). uji statistik “koefisien kontingensi” dan

didapatkan p = 0,000. Kesimpulan Ada hubungan yang signifikan

antara kepatuhan perawat IGD dalam melaksanakan Standar

Prosedur Operasional Pemasangan infus dengan kejadian phlebitis

di Rumah Sakit Baptis Kediri

2. Tutik Pamuji, Asrin, Ridlwan Kamaludin, 2008, Hubungan

Pengetahuan Perawat Tentang Standar Prosedur Operasional

(SOP) Dengan Kepatuhan Perawat Terhadap Pelaksanaan SOP
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Profesi Pelayanan Keperawatan Di Instalasi Rawat Inap Rsud

Purbalingga tahun 2008. Analitik dengan pendekatan cross

sectional, kuesioner. Pnelitian ini berorientasi pada Pengetahuan

perawat tentang SPO (Standar Prosedur Operasional), kepatuhan

perawat terhadap pelaksanaan SPO profesi pelayanan

keperawatan dengan hasil pengetahuan responden tentang SPO

mengganti alat tenun dan SPO mengukur suhu badan yaitu 14

orang (53,8%) baik dan 12 orang (46,2%) cukup, SPO memberikan

obat per oral 13 orang (50%) baik, 12 orang (46,2%) cukup dan 1

orang (3,9%) kurang, SPO menghitung denyut nadi dan pernapasan

pasien 16 orang (61,5%) baik dan 10 orang (38,5%) cukup, SPO

mengukur tekanan darah 20 orang (76,9 orang) baik dan 6 orang

(23,1%) cukup. Tingkat kepatuhan perawat terhadap pelaksanaan

semua SPO sama yaitu 24 orang (92,3%) patuh dan 2 orang (7,7%)

cukup patuh. Pada SPO mengganti alat tenun dan memberikan

obat per oral didapat nilai r = -0,267 dan r = -0,011, berarti ada

hubungan antara pengetahuan SPO dengan kepatuhan terhadap

pelaksanaan SPO tetapi bersifat negatif, yaitu tingkat pengetahuan

perawat tinggi tetapi kepatuhannya cukup.

3. Esther theresia worengga, 2009. Analisa hubungan karakteristik

perawat dengan tingkat kepatuhan perawat dalam pelaksanaan

protap pemasangan infus di ruangan interna rsud kelas c kabupaten

sorong. tahun 2009. Penelitian deskritif korelasi dengan desain

cross sectional, pengisian angket dan observasional penelitian ini

berfokus pada hubungan antara umur, pendidikan, jenis kelamin

lama kerja dengan protap pemasangan infus. Dengan hasil

responden yang melakukan pemasangan infus patuh dengan umur

31-40 tahun (75,0%). Sebaliknya Responden yang melakukan

pemasangan infus tidak patuh dengan > 40 tahun (60,0%).

Responden yang melakukan pemasangan infus patuh dengan

pendidikan D IIIKeperawatan (62,5%). Sebaliknya Responden yang

melakukan pemasangan infus patuh dengan pendidikan SPK

(60,0%). Responden yang melakukan pemasangan infus patuh

dengan jenis kelamin laki-laki (71,4%). Sebaliknya Responden yang
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melakukan pemasangan infus patuh dengan perempuan (59,1%).

Responden yang melakukan pemasangan infus patuh dengan lama

kerja 10-20 tahun (75,0%). Sebaliknya Responden yang melakukan

pemasangan infus Tidak patuh dengan lama kerja > 20 tahun

(66,7%).

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terdiri dari

populasi, sampel, jenis penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah

perawat di RS Sari Mulia Banajarmasin, pengambilan sampel dengan

teknik sampling jenuh, jenis penelitian menggunakan deskriptif.


