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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Luka operasi adalah luka akut yang dibuat oleh ahli bedah yang 

bertujuan untuk terapi atau rekonstruksi (Murtutik & Marjiyanto, 2013). 

Penatalaksanaan perawatan luka post operasi pada saat ini masih belum 

optimal, hal ini ditunjukkan dengan belum patuhnya perawat dalam 

melakukan prosedur perawatan luka post operasi dengan benar seperti 

melakukan perawatan luka operasi dengan 1 set medikasi digunakan untuk 

pasien secara bersama-sama (banyak pasien), perawat tidak mencuci 

tangan sebelum dan sesudah melakukan tindakan medikasi, perawat tidak 

memperhatikan tehnik steril seperti tidak memakai sarung tangan steril 

saat medikasi (Rosaliya, Suryani & Shobirun, 2011). Perawatan luka 

sesuai dengan prosedur dan dengan teknik aseptik dapat mencegah infeksi 

luka operasi (ILO) (Musta’an, Supartono & Suwarni, 2011).  

Infeksi luka operasi merupakan salah satu indikator mutu dari suatu 

rumah sakit. Infeksi luka operasi atau infeksi tempat pembedahan (ITP) 

adalah Infeksi yang terjadi dalam waktu 30 hari post operasi atau dalam 

kurun satu tahun apabila terdapat implant. Sumber bakteri pada ILO dapat 

berasal dari pasien, dokter, tim kesehatan, lingkungan dan termasuk juga 

instrumentasi (Setyarini, Barus & Dwitari, 2013). 

Kejadian ILO yang terjadi pada pasien di rumah sakit pada umumnya 

karena kurang patuhnya perawat terhadap standar operasional prosedur 
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(SOP) dalam melakukan implementasi keperawatan (Sutrisno, Intang & 

Suhartatik, 2014). Infeksi luka operasi berdampak sangat merugikan, 

misalnya : kerugian fisik, psikis dan kerugian materi pun akan terjadi 

(Setyarini, Barus & Dwitari, 2013). Hasil penelitian Susanto (2010) 

membuktikan bahwa 51,98% perawat kurang patuh dalam melakukan 

implementasi keperawatan sesuai dengan SOP.  

Data yang diperoleh dari National Nosocomial Infection Surveillence 

(NNIS) United states of Amerika mengindikasikan bahwa ILO merupakan 

infeksi ketiga tersering yang terjadi di rumah sakit sekitar 14-16% dari 

total pasien di rumah sakit mengalami ILO (Faridah, Andayani & Inayati, 

2012). Survey World Health Organization (WHO) menunjukkan bahwa 

angka kejadian ILO atau Surgical Site Infection (SSI) di dunia berkisar 

antara 5% sampai 34% (Yuwono, 2013). Penelitian WHO juga 

menunjukkan prevalensi ILO yang tertinggi terjadi di Intensive Care Unit 

(ICU), perawatan bedah akut dan bangsal ortopedi dalam (Asyifa, 

Suarnianti & Mato, 2012) 

Menurut DEPKES RI tahun 2001 angka kejadian ILO pada rumah 

sakit di Indonesia bervariasi antara 2,30-18,30 % (Sinaga & Tarigan, 

2012). Data di RSUD Dr. Djasamen Saragih Pematangsiantar tahun 2011 

(periode April sampai September) didapatkan angka kejadian ILO 0.30 % 

dari data yang diperoleh terdapat sebuah ruangan yaitu ruang C1 yang 

memiliki tingkat infeksi tertinggi yaitu untuk luka operasi mencapai 8.00% 

pada bulan Mei dan 6.25% pada bulan Juni (Sinaga & Tarigan, 2012). Di 
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RSUP Dr Sardjito Yogyakarta kejadian ILO mencapai 17% dan 

menduduki urutan kedua tersering setelah urinary tract infections 

(Dahesihdewi, 2015).   

Hasil studi pendahuluan pada tanggal 26 November sampai 17 

Desember di RSU PKU Muhammadiyah Bantul didapatkan bahwa pasien 

yang melakukan operasi tahun 2014 yaitu sebanyak 2.592 orang. Tahun 

2015 pasien yang melakukan operasi sebanyak 3.176 orang. Tahun 2015 

pasien yang melakukan operasi mengalami peningkatan, namun masih 

terdapat banyak kekurangan tenaga medis, dari data yang diperoleh jumlah 

perawat yang terdapat di RSU PKU Muhammadiyah Bantul yaitu 

sebanyak 194 perawat dan ditambah 2 orang perawat gigi.  

Data pasien yang mengalami ILO di RSU PKU Muhammadiyah 

Bantul tahun 2014 mencapai < 5%, sedangkan tahun 2015 (periode Januari 

sampai Oktober) didapatkan angka kejadian ILO sebanyak < 5% dan pada 

tanggal 01 november sampai 24 November 2015 sebanyak < 5%. 

Observasi yang dilakukan pada 4 orang perawat saat studi pendahuluan di 

RSU PKU Muhammadiyah Bantul terkait dengan penerapan SOP 

perawatan luka didapatkan hasil yaitu kurang patuhnya perawat terhadap 

penerapan SOP perawatan luka post operasi, hal ini dibuktikan 3 dari 4 

orang perawat tidak memakai alat pelindung diri seperti masker dan hanya 

memakai 1 sarung tangan. Hasil wawancara dari dua perawat PKU 

Muhammadiyah Bantul tentang ketidakpatuhan perawat dalam prosedur 

perawatan luka, didapatkan hasil bahwa perawat sering lupa prosedur 



4 
 

 

 

perawataan luka saat melakukan perawatan luka sedangkan SOP 

perawatan luka sudah diletakkan di map di nurse station dan sudah 

disosialisasikan setiap meeting morning. 

Profesi keperawatan dalam Islam dipandang sebagai profesi yang 

mulia, hal ini berlaku apabila asuhan keperawatan dilakukan dengan 

memperhatikan kaidah-kaidah dan aturan dalam Islam. Perawat harus 

memberikan pelayanan terbaik bagi yang membutuhkan tanpa 

membedakan klien yang miskin atau klien yang kaya. Memberikan asuhan 

keperawatan bukan hanya berdasarkan standar dan etika profesi, tetapi 

asuhan keperawatan harus didasari keimanan pada Allah SWT dengan 

menjalankan perintah-Nya melalui ayat-ayat Al-quran dengan tujuan akhir 

mendapat ridho Allah SWT, seperti dalam Al-quran disebutkan bahwa : 

 

(٠٣).                                                                                                      

Artinya:“Sesungguhnya mereka yang beriman dan mengerjakan 

kebajikan, kami benar-benar tidak akan menyia-nyiakan pahala 

orang yang mengerjakan perbuatan yang baik itu" (QS. Al Kahfi 

: 30) 

                                                                                                             

(٢).                           

Artinya : “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan 

dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 

permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat 

berat siksa-Nya” (al-Mâidah : 2) 
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Berdasarkan latar belakang di atas dan fenomena yang terjadi peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul : Gambaran 

Implementasi Prosedur Perawatan Luka Post Operasi oleh Perawat di RSU 

PKU Muhammadiyah Bantul. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah apakah implementasi perawat dalam melakukan 

prosedur perawatan luka post operasi sesuai dengan SOP? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum 

Mengetahui implementasi perawatan luka post operasi di ruang 

rawat inap RSU PKU Muhammadiyah Bantul. 

2. Tujuan khusus 

a) Mengetahui kesesuaian tahap kerja perawat dalam melakukan 

perawatan luka post operasi berdasarkan karakteristik perawat. 

b) Mengetahui kesesuain alat dan bahan yang digunakan dalam 

perawatan luka berdasarkan karakteristik perawat. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi peneliti 

Menambah  ilmu  dan  pengalaman  peneliti  agar  patuh  dalam 

melakukan perawatan luka sesuai dengan SOP. 
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2. Bagi pengelola rumah sakit 

Memberi masukan dan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan 

mengenai pembuatan peraturan kewajiban melaksanakan prosedur 

perawatan luka post operasi sesuai dengan SOP secara keseluruhan dan 

memberi masukan agar SOP tidak hanya disampaikan tetapi dibacakan 

saat pre conference dan tidak hanya diletakkan di map tetapi harus di 

tempelkan di nurse station. 

3. Bagi perawat 

Sebagai bahan pertimbangan dan referensi dalam melaksanakan 

implementasi perawatan luka post operasi dalam rangka meningkatkan 

mutu pelayanan keperawatan. 

4. Bagi institusi pendidikan 

Diharapkan dapat menambah pengetahuan khususnya di bidang 

keperawatan tentang implementasi perawatan luka post operasi yang 

sesuai dengan SOP. 

5. Bagi peneliti lain 

Sebagai bahan masukan untuk peneliti selanjutnya dalam 

melakukan penelitian terkait pengaruh latar belakang atau akreditas 

rumah sakit dalam pelaksanakan asuhan keperawatan khususnya 

perawatan luka post operasi sesuai SOP. 
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E. Penelitian Terkait 

Sejauh penelusuran yang telah dilakukan oleh peneliti terdapat 

beberapa penelitian yang  terkait antara lain : 

1. Ali (2012), judul “Gambaran Implementasi Perawatan Luka Post 

Operasi Oleh Perawat Sesuai Standar Operasional Prosedur Di Ruang 

Bedah Rumah Sakit Umum Daerah Pohuwato Tahun 2012”. Tujuan 

penelitian yaitu mengidentifikasi implementasi perawatan luka post 

operasi oleh perawat sesuai dengan SOP di ruang bedah RSUD 

Pahuwato. Desain penelitian yang digunakan adalah desain deskriptif 

dan sampel yang digunakan adalah total sampling, tehnik 

pengumpulan data yang dilakukan adalah kuesioner dan observasi. 

Hasil dari penelitiannya didapat bahwa pelaksanaan implementasi 

perawatan luka post operasi sesuai dengan SOP di lokasi penelitian 

sudah banyak dilakukan oleh perawat dengan hasil sebanyak 24 

responden melakukan SOP dalam kategori baik dan yang termasuk 

dalam kategori kurang baik yakni sebanyak 14 responden. Persamaan 

penelitian yang dibuat oleh peneliti dengan penelitian yang disusun 

oleh Juwita Razak Ali (2012) adalah desain penelitian yang sama-sama 

menggunakan desain penelitian deskriptif, selain itu terdapat 

persamaan pada sampel yaitu menggunakan total sampling dan tehnik 

pengumpulan data menggunakan kuesioner dan checklist. 

2. Susanto (2010), judul “Penerapan Standar Proses Keperawatan Di 

Puskesmas Rawat Inap Cilacap”. Tujuan penelitian untuk 
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mengidentifikasi penerapan standar proses keperawatan di ruang rawat 

inap puskesmas Cilacap. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif 

observasional, tehnik yang diambil yaitu tehnik total sampling dan 

pengambilan sampel disetiap puskemas yakni cluster sampling, 

sedangkan pengumpulan data dilakukan dengan observasi. Hasil dari 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti didapatkan hasil penerapan 

standar keperawatan pada tahap implementasi yaitu kurang baik 

dengan persentase 51,98%. Penerapan standar proses keperawatan 

yang dilakukan oleh perawat dilokasi penelitian sedikit banyak sudah 

melakukan implementasi sesuai standar proses tetapi masih banyak 

standar yang kurang diperhatikan oleh perawat. Persamaan dengan 

penelitian yang dibuat oleh peneliti dengan penelitian yang dibuat oleh 

Rachmat Susanto (2010) yaitu tehnik sampling dengan menggunakan 

total sampling dan pengumpulan data dengan observasi. Perbedaan 

antara penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian terkait 

yang dibuat oleh Rachmat Susanto (2010) yakni tehnik sampel 

penelitian terkait menggunakan cluster sampling. 

3. Sinaga dan Tarigan (2012), judul “Penerapan Bahan Pada Perawatan 

Luka”. Penelitian merupakan penelitian deskriptif yang bertujuan 

untuk mengidentifikasi penggunaan bahan pada perawatan luka di 

RSUD Dr. Djasamen Saragih Pematangsiantar. Tehnik yang diambil 

yaitu tehnik purposive sampling dan pengumpulan data dilakukan 

dengan menggunakan kuesioner data demografi dan kuesioner 
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penggunaan bahan pada perawatan luka, penilaian kuesioner ini 

menggunakan skala Dichotomy. Hasil dari penelitian ini didapatkan 

bahwa seluruh perawat di RSUD Dr. Djasamen Saragih Pematangantar 

(100%) tidak menggunakan bahan perawatan luka sesuai dengan 

karakteristik luka pasien. Persamaan penelitian yang dibuat oleh 

peneliti dengan penelitian yang dibuat oleh Meidina Sinaga dan Rosina 

Tarigan (2010) terletak pada desain penelitian yaitu menggunakan 

deskriptif dan pengumpulan data dengan cara kuesioner untuk 

mendapatkan data demografi, sedangkan Perbedaannya yaitu 

penelitian terkait menggunakan tehnik purposive sampling, selain itu 

pada penelitian ini penilaian kuesioner menggunakan skala dichotomy.  


