
1 
 

 
Universitas Muhammadiyah Sukabum 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kanker payudara ialah penyakit keganasan yang sangat banyak 

melanda perempuan serta pula pemicu kematian kedua akibat kanker pada 

perempuan di indonesia. Perkembangan teknologi di dunia kedokteran 

telah menciptakan sebagian tata cara penyembuhan kanker payudara, salah 

satunya dengan mastektomi. Mastektomi yakni operasi pengangkatan 

payudara yang terkena kanker, dapat dilakukan pada stadium II serta III. 

Salah satu intervensi keperawatan untuk memperbaiki ataupun proses 

penyembuhan luka yaitu perawatan luka (Nadiva & Muafiro, 2019) 

Menurut World Health Organization (WHO) dalam Maryunani 

(2016), Bank dunia memperkirakan tiap tahun, 12 juta orang di segala 

dunia mengidap kanker serta 7,6 juta di antara wafat. Jumlah pengidap 

kanker di dunia terus meningkat, dimana dari kasus kanker baru yang 

jumlahnya diperkirakan 9 juta masing- masing tahun, lebih dari 

setengahnya terdapat dinegara yang sedang berkembang. Paling tidak di 

dunia ada lebih dari 100 jenis kanker. 

Berdasarkan data Riskesdas (2013) di indonesia rasio tumor 

ataupun kanker ialah 4,3 per 1000 penduduk. Kanker yakni faktor 

kematian (5,7%) setelah stroke, TB, hipertensi, cedera, perinatal serta 

diabetes mellitus. Berdasarkan pada system informasi rumah sakit (SERS) 

tahun 2007, kanker payudara menempati urutan awal pada klien rawat inap 

di seluruh Rsdi indonesia (16,85%), disusul kanker leher rahim (11,78%). 

Di perkirakan tedapat 5-10% pada klien yang mengalami metastasis 

kanker hendak hadapi luka kanker, sebaliknya jumlah luka kanker 9% dari 

jumlah klien kanker. Prevalensi kanker di indonesia sebesar 14 per 1000 

penduduk. 

Berdasarkan estimasi Globocan, International Agency for Research 

on Cancer (IARC) (2012), insiden carcinoma di indonesia sebesar 134 per 
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100.000 penduduk dengan insiden sangat besar pada wanita merupakan  

carcinoma mammae sebesar 40 per 100.000 diiringi dengan kanker leher 

rahim 17 per 100.000. tedapat pula di jawabarat pada tahun yang sama 

sebesar 0,7% untuk kanker leher rahim dan 0,3% untuk kejadian kanker 

payudara. Berdasarkan diagnosa jumlah pengidap kanker buah dada serta 

kanker leher rahim di kabupaten Cianjur sebanyak 0,51%. 

Luka kanker setelah mastektomi bisa menghambat serta 

mengganggu pembuluh darah tipis di jaringan kulit. Dampaknya, jaringan 

kulit jadi mati ataupun nekrosis sebab kekurangan oksigen. Jaringan 

nekrosis yakni media yang baik untuk perkembangan kuman atau bakteri. 

Bakteri itu menginfeksi dasar luka kanker dengan cara merusak kelenturan 

saluran kapiler sehingga memunculkan cairan luka ataupun eksudat yang 

banyak. Keuntungan bila dilakukan perawatan luka kanker tersebut, luka 

lebih cepat sembuh serta bebas dari infeksi, memesatkan migrasi sel epitel 

yang mempercepat penutupan luka, tingkatkan proses granulasi. Jika klien 

rutin dilakukan perawatan luka kanker, klien akan menjadi nyaman, lebih 

cepat melakukan aktivitas seperti biasa, serta mengurangi biaya perawatan 

di rumah sakit (Nadiva & Muafiro, 2019) 

Metode perawatan luka ialah aspek yang pengaruhi penyembuhan 

luka. Bermacam metode perawatan luka kerap dibicarakan salah satunya 

mengenai balutan luka (wound dressing). Perawatan luka ialah salah satu 

metode yang wajib di kuasai perawat. Prinsip utama dalam perawatan luka 

merupakan pengatur infeksi sebab infeksi membatasi proses pengobatan  

luka sehingga menimbulkan angka mordibitas serta mortalitas meningkat 

besar. Infeksi luka post operasi ialah salah satu permasalahan utama dalam  

pembedahan (Apriliyasari et al., 2018) 

Permasalahan yang sering di hadapi pada post operasi merupakan 

terjadinya komplikasi pada luka operasi terutama infeksi, ialah suatu 

keadaan masuknya kuman, menetap serta multipliksi. Infeksi Luka 

Operasi (ILO) ialah kondisi yang ditandai dengan terdapatnya pus, 

inflamasi, bengkak nyeri serta panas. Kuman tersebut masuk ke dalam 
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tubuh yang menyebabkan berbagai manifestasi dari yang ringan semacam 

peningkatan suhu tubuh sampai yang berat semacam sepsis yang bisa 

menyebabkan kematian. Mikroorganisme bisa mencapai jaringan selama 

dilakukan pembedahan, perawatan luka, penggantian balutan, serta 

tindakan minor yang melibatkan luka bedah. (Apriliyasari et al., 2018) 

Perawatan luka post operasi tidak di anjurkan untuk di perban, 

sebab ketika luka di perban maka akan menyebabkan luka lembab serta 

luka akan bertambah lama untuk sembuh. Perban pula tidak bisa di buka 

dengan gunting, sebab di khawatirkan ketika proses pengguntingan hendak 

mengenai kulit lain yang masih bagus serta dampaknya akan timbul luka 

baru. Mengenai ini, tindakan aseptic yang ketat dibutuhkan sejak dini 

untuk menghindari infeksi luka secara endogenus ataupun eksogenus, 

walaupun demkian, apabila terjadi pradangan luka hingga pemicu nya 

nyaris seantiasa bisa ditelusuri kembali dikala dilakukan. Untuk luka yang 

tidak terkontaminasi, air steril ataupun larutan garam merupakan agens 

pembersih pilihan yang bisa membersihkan luka setelah operasi dari 

seroma yang selanjutnya menjadi jaringan nekrotik (Apriliyasari et al., 

2018) 

Sejalan dengan penelitian Dwi Himmatu Nadiva, Adin Muafiro 

(2019), yang berjudul deskripsi perkembangan keadaan luka kanker 

payudara post mastektomi setelah perawatan luka, menurut hasil penelitian 

nya ialah tedapat perubahan dalam hal penampilan klinis luka, produksi 

eksudat, serta perdarahan. Tedapat perkembangan setelah dilakukan 

intervensi keperawatan luka terhadap perkembangan keaadan luka kanker 

payudara post mastektomi, perawatan luka berpengaruh pada 

perkembangan keadaan luka kanker payudara post mastektomi, terutama 

perubahan penampilan klinis dan mengurangi produksi eksudat serta 

perdarahan. 

Sama hal nya dengan hasil penelitian Ressa (2019) yang berjudul 

studi deskriptif perawatan luka pasien dengan infeksi post op laparatomi di 

kabupaten sumedang, menurut hasil penelitian nya ialah aspek-aspek yang 
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pengaruhi terbentuknya infeksi pada luka pasca bedah (laparatomi) ialah 

karakteristik pasien, misalnya usia, nutrisi, imunologi, penyakit dan obat 

obatan, serta jenis perlukaan (bersih/kotor ). Selain hal – hal di atas, jenis 

pembedahan bisa menjadi faktor resiko terjadinya infeksi nosokomial, 

jenis operasi cito lebih beresiko mengalami infeksi di bandingkan jenis 

operasi elektif. Teknik perawatan luka pada klien post laparatomi yang 

baik hendak mengurangi resiko timbulnya komplikasi terhadap penderita, 

namun apabila teknik yang dilakukan kurang baik, maka akan 

meningkatkan resiko timbulnya komplikasi. 

Sedangkan menurut penelitian Renny (2018), yang berjudul 

perbedaan perawatan luka post operasi bersih menggunakan balutan kasa 

dengan balutan transparan terhadap waktu penyembuhan luka, menurut 

hasil penelitian nya yaitu membukikan rata rata waktu penyembuhan luka 

dengan memakai balutan trasparan lebih cepat dibanding balutan kasa. 

Walaupun bautan kasa dapat menciptakan suasana yang lembab tetapi 

tidak dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama. Pada perkembangan 

perawatan luka membuktikan kalau area yang lembab lebih baik dari pada 

area yang kering. Keadaan yang lembab pada luka bisa tingkatkan 

perkembangan luka, meghindari dehidrasi jarigan, serta kematian sel. 

Keadaan lembab pula tingkatkan interaksi sel dengan aspek 

perkembangan. 

Berdasarkan pada penjelasan di atas hingga penulis tertarik untuk 

melaksanakan penelitian dengan judul “Aplikasi Perawatan Luka 

Aseptik terhadap Resiko Tinggi Infeksi Pada Pasien Post Op 

Camamae di RSUD Cianjur”. 

 

1.2 Tujuan Karya Tulis Ilmiah 

Adapun tujuan dari penulisan proposal karya tulis ilmiah ini ialah 

sebagai berikut : 

1.2.1 Tujuan Umum 
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Peneliian yang dilakukan bertujuan untuk mengaplikasikan 

teknik perawatan luka aseptik terhadap resiko tinggi infeksi pada 

pasien post op camamae di Kampung Sinsarkaramat Kecamatan 

Tanjungsari Kabupaten Bogor. 

1.2.2 Tujuan Khusus  

a. Melaksanakan pengkajian keperawatan pada klien dengan post op 

camamae dalam meningkatkan Aplikasi Tindakan Perawatan 

Luka Aseptik terhadap Resiko Tinggi Infeksi 

b. Menetapkan diagnosis keperawatan pada klien dengan post op ca 

mamae dalam meningkatkan Aplikasi Tindakan Perawatan Luka 

Aseptik terhadap Resiko Tinggi Infeksi 

c. Menyusun perencanaan keperawatan pada klien dengan post op 

camamae dalam meningkatkan Aplikasi Tindakan Perawatan 

Luka Aseptik terhadap Resiko Tinggi Infeksi. 

d.  Melaksanakan tindakan keperawatan pada klien dengan post op 

camamae dalam meningkatkan Aplikasi Tindakan Perawatan 

Luka Aseptik terhadap Resiko Tnggi Infeksi 

e. Melakukan evaluasi keperawatan pada klien dengan post op 

cammae dalam meningkatkan Aplikasi Tindakan Perawtan Luka 

Aseptik terhadap Resiko Tinggi Infeksi 

f. Menganalisis Aplikasi Tindakan Perawatan Luka Aseptik 

Terhadap Resiko Tinggi infeksi 

1.3 Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

ialah dengan cara observasi, dimana penulis melakukan pengamatan 

langsung dengan pasien dan keluarga. Lalu dengan cara wawancara tanya 

jawab kepada pasien dari keluarga mengenai penyakitnya.yang terakhir 

dengan carastudi literatur, penulis mencari sumber melalui jurnal, buku 

dan perpustakaan. 
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1.4 Manfaat Karya Tulis Ilmiah 

1.4.1 Manfaat Teoritis  

Hasil penelitian diharapkan bisa memberikan informasi, 

pemecahan masalah, dan pengaruh tindakan perawatan luka aseptik 

pada pasien post op cammae. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

a. Bagi perawat 

Selaku tambahan informasi untuk perawat dalam pemberian 

asuhan keperawatan dalam upaya aseptik dengan menerapkan 

tindakan perawatan luka aseptik terhadap Resiko Tinggi Infeksi 

pada Pasien Post Op Cammae  

b. Bagi rumah sakit 

Sebagai tambahan informasi untuk pertimbangan institusi 

pendidikan dalam menambahkan pustaka dan wawasan kepada 

mahsiswa tentang Aplikasi Tindakan Perawatan Luka Aseptik 

terhadap Resiko Tinngi Infeksi pada Paien Post Op Camamae 

c. Bagi institusi pendidikan  

Dapat membantu klien dan keluarga dalam meningkatkan 

perawatan luka. Serta memberikan wawasan dan pengetahuan 

mengenai perawatan luka aseptik terhadap resiko tinggi infeksi 

pada pasien Post Op Cammae dan cara penanganannya secara 

tepat serta nyaman tanpa memunculkan efek samping. 

d. Bagi klien dan keluarga 

Dapat membantu peneliti selanjutnya serta menambah 

referensi mengenai penelitian Aplikasi Tindakan Perawatan Luka 

Aseptik terhadap Resiko Tingi Infeksi pada penderita Post Op 

Cammae. 

 


