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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Infeksi saluran kemih (ISK) adalah salah satu infeksi nosokomial yang sering terjadi 

di rumah sakit. Menurut data dari WHO pada tahun 2002, 30-40% kasus infeksi nosokomial 

adalah ISK dan 80% kasus berhubungan dengan pemakaian kateter urin. Kateter urin sendiri 

adalah alat yang sering digunakan pasien di rumah sakit.
1
 Peningkatan risiko infeksi 

sebanding dengan durasi pemakaiankateter yang semakin panjang serta frekuensi 

penggantian kateter yang semakin meningkat. 

ISK nosokomial menyebabkan kerugian bagi banyak pihak, baik dari pihak pasien 

dan keluarganya, pihak rumah sakit bahkan secara tidak langsung berdampak pada 

masyarakat. Kerugian-kerugiantersebut terkait dengan mortalitas, morbiditas (memanjangnya 

lama rawat inap), dan biaya rumah sakit yang semakin tinggi.
2,3

Setiap episode ISK 

diperkirakan menambah biaya perawatan sebesar $676.
4
CDC pada tahun 2002 melakukan 

audit sistemik untuk menginvestigasi bukti ekonomi terkait infeksi nosokomial oleh bakteri 

resisten antibiotik yang berdampak pada peningkatan biaya perawatan. Kenaikan biaya 

karena infeksi nosokomial secara umummencapai $13,97.
5
Penambahan durasi perawatan 

sekunder untuk ISK nosokomial diperkirakan sebesar 1 sampai 4 hari.
6
 

Menurut datatahun 2005, ada 39,2 juta rumah sakit dengan rata-rata lama waktu rawat 

inapnya 4,6 hari. Kejadian infeksi nosokomial berkisar 5% dari semua perawatan di rumah 

sakit atau 2 juta kasus per tahun dan rumah sakit menjadi resevoir penting bagi strain bakteri 

yang resisten terhadap antibiotik.
7
Hasil penelitian yang diterbitkan oleh University of 

Chicago Press tahun  2007menyatakan  adanya hubungan kejadian infeksi nosokomial 

denganpenambahan waktu  rawat inap serta biaya perawatan.
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Berdasarkan penelusuran pustaka yang dilakukan peneliti, belum ada data yang secara 

rinci menyatakan adanya hubungan kejadian ISK nosokomial denganmemanjangnya lama 

rawat inap pasien di Indonesia. Prosedur dan kondisi perawatan di luar negeri dan Indonesia 

yang berbeda pula tingkat pengetahuan petugas kesehatan yang berlainan bisa memengaruhi 

angka kejadian infeksi nosokomial di setiap rumah sakit. Dampak negatif dari terjadinya 

infeksi nosokomial dapat dihindari dengan melakukan kontrol infeksi secara teratur dan 

menggalakkan upaya-upaya pencegahan. 

RSUP Dr. Kariadi Semarang sebagai rumah sakit rujukan utama perlu mempunyai 

data statistik angka kejadian infeksi nosokomial, termasuk di dalamnya ISK. Hal ini 

berkaitandengan pembuatan kebijakan pengendalian infeksi nosokomial di rumah sakit 

sebagai langkah untuk mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan dari munculnya infeksi 

tersebut. Hal ini yang menjadi dasarpenelitiankarena peneliti ingin mengetahui apakah ada 

perbedaan lama waktu rawat inap antara pasien dengan komorbid ISK dan pasien tanpa 

komorbid ISKuntuk memberi sumbangasih data yang bisa menjadi salahsatu sumber 

informasi dalam penentuan kebijakan pencegahan ISK nosokomial.  

 

 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Apakah ada perbedaan  lama rawat inap pasien dengan komorbid ISK dan pasien 

tanpa komorbid ISK? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. .................................................................................................. Tujuan umum 

Mengetahui ada atau tidaknya perbedaan lamarawat inap pasien dengan komorbid 

ISK dan pasien tanpa komorbid ISK. 



3 

 

2. .................................................................................................. Tujuan khusus 

a. Mengetahuihubungan antara adanya komorbid ISK dengan lama rawat inap 

pasien. 

b. Mengetahui perbedaan lama rawat inap pasien dengan komorbid 

ISKdanpasien tanpa komorbid ISK di RSUP Dr. Kariadi Semarang. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat di bidang pendidikan 

Menambah pengetahuan tentang hubungan adanya komorbid ISK dengan lama 

rawat inap pasien dan dapat mengetahui perbandingan lama rawat inap pasien 

ISK dan pasien non ISK. 

2. Manfaat di bidang penelitian 

Menjadi masukan untuk penelitianselanjutnya khususnya penelitian untuk menilai 

faktor-faktor yang memengaruhi lama rawat inap pasien. Menjadi masukan untuk 

penelitian lain yang akan menilai dampak dari ISK nosokomial seperti 

meningkatnya mortalitas, morbiditas, dan biaya perawatan. 

3. Manfaat di bidang pelayanan 

Jika penelitian ini terbukti adanya perbedaan lama rawat inap antara pasien 

dengankomorbid ISK dan pasien tanpa komorbid ISK  maka bisa digunakan 

sebagai salah satu sumber informasi dalam  menentukan kebijakan pencegahan 

dan kontrol ISK nosokomial sehingga bisa menurunkan lama waktu rawat inap 

pasien.  
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1.5 Keaslian Penelitian 

Denganmemasukkan kata kunci urinary tract infection, lengthof hospital stayke 

dalam katalog Pubmed, eprint undip, peneliti menemukan beberapa penelitian yang 

membahas topik (Tabel 1). 

Tabel 1. Penelitian-penelitian tentang infeksi nosokomial, ISK, dan lama rawat inap 

Peneliti/tahun Jumlah 

sampel 

Metode Hasil 

Nicholas Graves, et 
al., (2007) The Effect 

of Healthcare-

Acquired Infectionon 
Length of Hospital 

Stay and 

Cost.Infection Control 

and 
HospitalEpidemiology 

28(3):pp. 280-292. 

University of Chicago 
Press.
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712 
pasien 

kelas tiga 

di RS 
rujukan 

dan 312 

pasien di 

RS distrik 

Mengetahui estimasi 
efek bebas dari infeksi 

tunggal saluran nafas 

bawah, infeksi saluran 
kemih, dan infeksi 

nosokomial lainnya 

pada lama rawat inap 

dan biaya perawatan. 
Desain penelitian 

menggunakan 

prospective cohort 
study. 

Kejadian infeksi 
tunggal saluran nafas 

bawah memiliki 

hubungan dalam 
peningkatan lama 

rawat inap sebesar 

2,58 hari dan 

penambahanbiaya 
sebesar AU$24 

(sekitar US$17), 

sedangkan infeksi 
nosokomial lainnya 

meningkatkan lama 

rawat inap sebesar 
2,61 hari tanpa 

penambahan biaya. 

Infeksi saluran kemih 

tidak menambah lama 
rawat inap maupun 

biaya perawatan. 

S.M. Brindha, M. 
Jayashree, Sunit 

Singhi, and Neelam 

Taneja, (2011) Study 

of Nosocomial Urinary 
Tract 

Infection(NUTI)in a 

Pediatric Intensive 
Care Unit. Journal of 

Tropical Pediatrics, 

Vol. 57, No.5. Oxford 
University Press.
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287 anak 
yang di 

rawat di 

PICU 

selama 
bulan 

Januari-

Desember 
2008  

Mencari data dan 
indikator kejadian 

infeksi saluran kemih 

nosokomial pada 

pasien anak serta 
mengetahui etiologi, 

faktor-faktor risiko dan 

keluarannya yaitu 
memanjangnya lama 

rawat inap di PICU dan 

risiko kecacatan dan 
kematian. Desain 

penelitian 

menggunakan 

prospective study 

Insiden kejadian NUTI 
dalam studi sebesar 

20,9%, dengan total 69 

episode infeksi saluran 

kemih pada 60 pasien. 
Faktor risiko NUTI 

yang paling penting 

adalah kateterisasi dan 
durasi pemasangan 

kateter. NUTI 

berhubungan secara 
signifikan dengan 

memanjangnya lama 

inap di PICU. 

Nila Primasari, (2004) 

Perbandingan Angka 

Kejadian Infeksi 

Saluran Kemih 
Nosokomial dan 

Pengetahuan Sikap 

Perilaku Petugas (PSP) 

96 pasien Mengetahui angka 

kejadian infeksi 

saluran kemih 

nosokomial di bangsal 
ICU dan Non ICU di 

RSU Tugurejo 

Semarang dengan 

Kejadian infeksi 

saluran kemih 

nosokomial di bangsal 

ICU lebih rendah 
dibanding dengan 

bangsal Non ICU. PSP 

antara petugas di 
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Antara Bangsal ICU 

dan Non ICU
10

 

memakai studi belah 

lintang pada periode 
Oktober 2003-Maret 

2004 

bangsal ICU dan Non 

ICU tidak ada 
perbedaan yang 

bermakna. 

 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah: 

a. Penelitian ini hanya akan meneliti ada atau tidaknya perbedaan lama rawat inap pasien 

dengan komorbid ISK dan pasien tanpa komorbid ISK. 

b. Penelitian ini menggunakan studi kasus pada pasien rawat inap di RSUP Dr. Kariadi 

Semarang dengan menggunakan data sekunder dari catatan medik pasien dan memakai 

metode case control. 

c. Sampel penelitian ini adalah pasien dewasa yang menjalani rawat inap di RSUP Dr. 

Kariadi Semarang. 

 

 

 

 

 

 

 

 


