
 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Infeksi nosokomial terjadi di seluruh negara di dunia, salah satunya adalah Indonesia. 

Survei prevalensi yang dilakukan WHO di 55 rumah sakit dari 14 negara yang mewakili 

4 kawasan WHO (Eropa, Timur Tengah, Asia Tenggara dan Pasifik Barat) menunjukkan 

rata-rata 8,7% pasien rumah sakit mengalami infeksi nosokomial (WHO, 2002) dan rata-

rata sembilan persen dari 1,4 juta pasien rawat inap. Meski di Indonesia, data akurat 

tentang angka kejadian infeksi nosokomial di rumah sakit belum ada, tetapi kasus ini 

menjadi masalah serius (Dimyati,2011). Data infeksi nosokomial di Indonesia sendiri 

dapat dilihat dari data surveilans yang dilakukan oleh Departemen Kesehatan  RI pada 

tahun 1987 di 10 RSU Pendidikan, diperoleh angka infeksi nosokomial cukup tinggi yaitu 

sebesar  6-16 % dengan rata-rata 9,8 %.  Penelitian yang pernah dilakukan di 11 rumah 

sakit di DKI Jakarta pada 2004 menunjukkan bahwa 9,8 % pasien rawat inap mendapat 

infeksi yang baru selama dirawat (Balaguris, 2009).  
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Rumah sakit merupakan tempat dimana orang yang sakit dirawat dan ditempatkan dalam 

jarak yang sangat dekat. Di tempat ini pasien mendapatkan terapi dan perawatan untuk 

dapat sembuh. Tetapi, rumah sakit selain untuk mencari kesembuhan juga merupakan 

depot bagi berbagai macam penyakit yang berasal dari penderita maupun dari pengunjung 

yang berstatus karier. Hal ini dapat terjadi mengingat bahwa rumah sakit adalah tempat 

berkumpulnya mikroba pathogen menular yang berasal terutama dari penderita penyakit 

menular. Mikroorganisme penyakit ini dapat hidup dan berkembang di lingkungan rumah 

sakit, seperti udara, air, lantai, makanan, dan benda-benda medis maupun non medis. 

(Darmadi,2008) 

 

Air sangat penting bagi kehidupan manusia dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari, 

misalnya untuk minum, mencuci baju, mencuci peralatan makan, mencuci tangan, mandi, 

mencuci botol susu, dan memandikan bayi. Air merupakan komponen esensial bagi 

kehidupan jasad hidup. Akan tetapi dapat juga merupakan suatu substansia yang 

membawa malapetaka, karena air dapat membawa mikroorganisme patogen dan zat-zat 

kimia yang bersifat racun (Tarigan, 1988). Faktor-faktor biotis (dalam hal ini mikroba) 

yang terdapat di dalam air, menurut Suriawiria (1996) terdiri dari bakteri, fungi (jamur), 

mikroalga, protozoa, virus. Sebuah peneltian terhadap sampel air di Kamerun didapatkan 

jumlah coliform total rata-rata 74/100ml, coliform fekal 43/100ml, dan Streptococci fecal 

count 27/100ml. (Akoo dkk, 2009). Dan penelitian di India menunjukkan bahwa air 

rumah sakit memiliki coliform yang tinggi dan tangki air lebih kotor (Shekhawat 

dkk,1992) 
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Neonatus adalah bayi yang baru lahir yang dimana masih rentan akan terkena infeksi 

karena sistem imunitas yang belum matang. Oleh karena itu neonatus ditempatkan di 

ruang perinatologi yang bersih. Tapi tidak mustahil bahwa terdapat mikroorganisme di 

dalam ruangan tersebut. Karena mikroorganisme bisa saja terdapat pada air yang 

digunakan di ruangan tersebut, sirkulasi udara, peralatan medis dan non medis, makanan, 

minuman, dan petugas kesehatan yang bertugas di ruangan tersebut. Belum tentu air yang 

digunakan steril dan bersih dari mikrorganisme. Ada kemungkinan air yang digunakan 

sudah tercemar oleh mikroorganisme yang dapat tumbuh dan berkembang biak di air 

tersebut. Mikroorganisme ini dapat menyebabkan penyakit (patologis) terhadap neonatus, 

oleh karena itu dilakukanlah penelitian untuk melihat kualitas air yang digunakan di unit 

perinatologi rumah sakit Abdul Moeloek. 

B. Perumusan Masalah 

Air sangat penting bagi kehidupan manusia dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari, 

dan begitupun di unit Perinatologi. Di sana air digunakan untuk mencuci tangan petugas, 

mencuci peralatan medis, mencuci seprai, dan mencuci botol minum bayi. Sedangkan 

mikroorganisme dapat tumbuh dan berkembang di air. Oleh karena itu penulis tertarik 

untuk meneliti keadaan air di unit perinatologi dan merumuskan masalah, apakah terdapat 

pertumbuhan mikroorganisme pada air yang digunakan di unit perinatologi RSUAM? 
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C. Tujuan 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui apakah terdapat pertumbuhan mikroorganisme pada air yang digunakan 

di unit perinatologi RSUAM. 

2. Tujuan Khusus 

1. Mengetahui jenis mikroorganisme yang terdapat di dalam air yang digunakan di 

unit perinatologi RSUAM. 

2. Mengetahui jumlah mikroorganisme yang dapat ditemukan di air tersebut. 

3. Mengetahui kualitas air di unit perinatologi RSUAM 

 

D. Manfaat 

a. Manfaat bagi peneliti 

Mendapatkan pengalaman dan pengetahuan mengenai tata cara penulisan karya 

ilmiah yang baik dan mengetahui keadaan air yang digunakan pada ruang 

perinatologi RSUAM 

b. Manfaat bagi lembaga terkait 

Memberikan informasi mengenai keadaan air yang digunakan di bagian perinatologi 

. 
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E. Kerangka Penelitian 

1. Kerangka teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka teori terjadinya infeksi (Ducel.G,2002) 

Faktor ekstrinsik: 

- Petugas: dokter, perawat, dll 

- Penderita lain 

- Bangsal/lingkungan 

- Peralatan/material medis 

- Pengunjung/keluarga 

- Makanan dan minuman 

Penyebab infeksi nosokomial: 

- Bakteri 

- Virus 

- Jamur  

- Parasit 

Faktor lingkungan: 

- Udara 

- Air 

- Tanah 
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2. Kerangka konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Kerangka konsep penelitian 
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