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RINGKASAN 

 

PERBEDAAN EFEKTIFITAS ANTARA ORAL HYGIENE CHLORHEXIDINE 

DENGAN POVIDONE IODINE TERHADAP PERTUMBUHAN KOLONISASI 

STAPHYLOCOCCUS AUREUS DAN CANDIDA ALBICANS PADA KLIEN 

STROKE 

 

Oleh: Auliasari Siskaningrum 

 

 

Cerebrovaskular accident (CVA) merupakan gangguan neurologik mendadak 

yang terjadi akibat pembatasan atau berhentinya  aliran darah melalui sistem suplai 

arteri otak. CVA menyebabkan paralisis, gangguan kesadaran, kesulitan menelan, dan 

penurunan kebersihan mulut sehingga menyebabkan infeksi rongga mulut. Pada 

rongga mulut dan saliva muncul berbagai pathogen seperti bakteri, jamur dan virus. 

Pathogen yang paling banyak muncul pada klien stroke adalah Staphylococcus Aureus, 

Candida Albicans, Streptococcus, Acinetobacter, Escherichia Coli, Klebsiella, dan 

Pseudomonas Aeruginosa. Pathogen tersebut dapat menyebabkan infeksi dan 

meningkatkan risiko infeksi sekunder jika tidak dilakukan perawatan oral hygiene 

dengan baik. Oral hygiene perlu dilakukan untuk mengurangi risiko infeksi rumah 

sakit sekunder sebagai juga untuk mencegah masalah kesehatan mulut. 

Design penelitian merupakan penelitian quasi experiment dengan rancangan 

time series group design. Populasi penelitian adalah seluruh pasien di Ruang Rawat 

inap pasien stroke di Rumah sakit Umum daerah Kab. Jombang. Sampel sebanyak 40 

orang diambil dengan metode simple random sampling. Kriteria inklusi pada 

penelitian ini, yaitu klien stroke, klien dengan disfagia, klien dengan usia 45-70, dan 

tidak terdapat infeksi mulut. Kriteria eksklusi pada penelitian ini, yaitu klien tidak 

kooperatif, klien dengan penurunan kesadaran, dan klien yang menggunakan oral 

appliance. Teknik sampling yang digunakan untuk mengambil sampel adalah simple 

random sampling. Variabel penelitian yaitu jumlah kolonisasi Staphylococcus Aureus 

dan Candida Albicans. Pengambilan sampel dilakukan dengan kultur swab dan 

dilakukan uji General Linier Model Repeated Measure (GLM-RM). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa data umum responden selama penelitian 

berjumlah 40 pasien dengan distribusi yaitu berdasarkan usia sebesar setengah dari 

sampel yaitu 50% (usia 45-59 tahun), dan hampir setengah yaitu 32,5% (usia 60-70 

tahun). Pada usia tersebut termasuk dalam dewasa akhir dan lansia yang memiliki 

karakteristik yaitu kekuatan fisik yang mulai menurun dan rentan terhadap berbagai 

penyakit. Hal tersebut dapat meningkatkan resiko munculnya suatu penyakit dan 

memperparah kondisi. Semakin meningkat usia individu, resiko penyakit stroke 

semakin tinggi. Sebagian kecil pasien yaitu sejumlah 17,5% (usia <45 tahun). Hal 

tersebut terjadi karena factor-faktor predisposisi yang lainnya.  

Berdasarkan jenis kelamin didapatkan data bahwa sebagian besar yaitu 52,5% 

adalah laki-laki dan hampir setengahnya yaitu 47,5% adalah perempuan. Hal tersebut 

menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki factor resiko yang sama 

banyaknya.  
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Berdasarkan riwayat penyakit yang dimiliki responden, didapatkan data bahwa 

sebagian besar yaitu 52,5% menderita hipertensi, sebagian kecil yaitu 15% menderita 

diabetes mellitus, sebagian kecil yaitu 5% menderita cholesterol dan gout, dan 

penyakit jantung koroner (PJK), dan hampir setengahnya yaitu 17,5% tidak memiliki 

riwayat penyakit. Berdasarkan riwayat serangan stroke dapat disimpulkan bahwa 

sebagian besar yaitu 75% merupakan serangan pertama dan sebagian kecil 25% 

serangan kedua. Hal tersebut menjelaskan bahwa riwayat penyakit dan serangan dapat 

menyebabkan stroke dan memperparah kondisi stroke.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa chlorhexidine dan povidone iodine 

sama-sama memiliki pengaruh terhadap penurunan jumlah kolonisasi jika dilihat dari 

nilai (p=0,005), namun jika dilihat dari rerata hari ke-6 terdapat perbedaan yaitu 

kelompok chlorhexidine (2,300) memiliki rerata jumlah kolonisasi lebih sedikit 

dibandingkan dengan kelompok povidone iodine (7,100). Hal tersebut terjadi karena 

kedua larutan memiliki mekanisme bakteriostatik dan bakteriosidal. Mekanisme kerja  

Chlorhexidine  dapat  menyebabkan  kematian  sel  bakteri  dengan menimbulkan  

kebocoran  sel  (pada  pemaparan  chlorhexidine  konsentrasi rendah)  dan  koagulasi  

kandungan  intraselular  sel   bakteri  pada  pemaparan chlorhexidine konsentrasi 

tinggi. Chlorhexidine  akan  diserap  dengan  sangat  cepat  oleh  mikroorganisme. 

Mekanisme ini berbeda dengan povidone iodine yang berfokus pada berkurangnya 

enzim ATP-ase dan molekul iodine masuk menembus membran sel kemudian 

membunuh sel bakteri. Oleh karena itu dari hasil penelitian membuktikan bahwa, 

chlorhexidine dapat lebih efektif menurunkan jumlah kolonisasi staphylococcus 

aureus dan candida albicans.  

Pada pasien stroke rentan terjadi infeksi mulut sehingga penggunaan oral 

hygiene chlorhexidine dapat menjadi tindakan preventif. Chlorhexidine mouthwash 

merupakan alternative yang tepat untuk dekontaminasi pathogen. Antiseptic 

chlorhexidine memiliki aktifitas yang luas melawan mikroorganisme gram positif, 

negative dan jamur, temasuk pathogen multiresisten Methicillin-Resistant 

Staphylococcus aureus (MRSA). Oral hygiene Chlorhexidine aman dan nyaman 

digunakan pada pasien, efektif membunuh mikroorganisme, mudah didapatkan dan 

menurunkan tingkat keparahan dan lama rawat inap di Rumah Sakit. 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS PERBEDAAN EFEKTIVITAS ANTARA ... AULIASARI SISKANINGRUM



EXCECUTIVE SUMMARY 

 

DIFFERENCES OF EFFECTIVENESS BETWEEN ORAL HYGIENE 

CHLORHEXIDINE AND POVIDONE IODINE ON COLONIZATION 

GROWTH OF AUREUS AND CANDIDA ALBICANS  

IN STROKE CLIENTS 

 

Oleh: Auliasari Siskaningrum 

 

 Cerebrovascular accident (CVA) is a sudden neurologic disorder that occurs 

due to restriction or cessation of blood flow through the arterial supply system of the 

brain. CVA causes paralysis, impaired consciousness, difficulty swallowing, and 

decreased oral hygiene resulting in oral infections. In the oral cavity and saliva appears 

various pathogens such as bacteria, fungi and viruses. The most common pathogens in 

stroke clients are Staphylococcus Aureus, Candida Albicans, Streptococcus, 

Acinetobacter, Escherichia Coli, Klebsiella, and Pseudomonas Aeruginosa. These 

pathogens can cause infection and increase the risk of secondary infection if no oral 

hygiene treatment is performed properly. Oral hygiene needs to be done to reduce the 

risk of secondary hospital infections as well as to prevent oral health problems. 

 Design research is quasi experiment research with time group group design. 

The study population was all patients in the inpatient ward of stroke patients at the 

district general hospital. Jombang. A sample of 40 people was taken by simple random 

sampling method. Inclusion criteria in this study, stroke clients, clients with 

dysphagia, clients with age 45-70, and no oral infections. Exclusion criteria in this 

study, the clients are restless or uncooperative, clients with consciousness decline, and 

clients using oral appliance. The sampling technique used to take the sample is simple 

random sampling. The research variables are number of colonization of 

Staphylococcus Aureus and Candida Albicans. Sampling was done by swab culture 

and test of General Linier Model Repeated Measure (GLM-RM). 

 The results showed that the general data of respondents during the study 

amounted to 40 patients with the distribution that is based on the age of half of the 

sample that is 50% (age 45-59 years), and almost half that is 32.5% (age 60-70 years). 

At that age is included in the late adult and the elderly. The final adulthood has the 

characteristics of physical strength that begins to decline and susceptible to various 

diseases. It can increase the risk of a disease and aggravate the condition. Increasing 

the age of the individual, the risk of stroke is higher. A small percentage of patients are 

17.5% (age <45 years). This happens because of other predisposing factors. Based on 

sex can be concluded that most of which is 52,5% is male and almost half that is 

47,5% is woman. This explains that men and women have as many risk factors. 

 Based on the history of the disease of the respondents, it is found that most 

of the 52.5% suffer from hypertension, a minority of 15% suffer from diabetes 

mellitus, a minority of 5% suffer from cholesterol and gout, and coronary heart disease 

(PJK), and almost half ie 17.5% had no history of the disease. Based on the history of 

stroke can be concluded that most of the 75% is the first attack and 25% of the second 

attack. This explains that a history of disease and an attack can cause a stroke and 

worsen the condition of a stroke. 
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 The results of this study indicate that chlorhexidine and povidone iodine 

have the same effect on the decrease of colonization number when viewed from the 

value (p = 0,005), but when seen from the mean of day 6 there is difference that 

chlorhexidine group (2,300) has the average number of colonization slightly compared 

with the povidone iodine group (7,100). This happens because both solutions have 

bacteriostatic and bacteriocidal mechanisms. Mechanism of action Chlorhexidine can 

cause bacterial cell death by causing cell leakage (at low concentration chlorhexidine 

exposure) and coagulation of intracellular bacterial cell content at high concentration 

chlorhexidine exposure. Chlorhexidine will be absorbed very quickly by 

microorganisms. This mechanism is different from povidone iodine which focuses on 

the decrease of ATP-ase enzyme and the iodine molecule enters the cell membrane 

and then kills the bacterial cell. Therefore, the results of the study prove that, 

chlorhexidine can more effectively reduce the amount of colonization of 

staphylococcus aureus and candida albicans 

 In stroke patients susceptible to oral infections so that the use of oral hygiene 

chlorhexidine can be a preventive action. Chlorhexidine mouthwash is an appropriate 

alternative to pathogen decontamination. Antiseptic chlorhexidine has a wide range of 

activities against gram positive, negative and fungal microorganisms, including 

multiresisten pathogen Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus (MRSA). Oral 

hygiene Chlorhexidine is safe and convenient to use in patients, effectively killing 

microorganisms, easy to obtain and decreasing the severity and length of 

hospitalization at the Hospital. 
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ABSTRAK 

 

PERBEDAAN EFEKTIFITAS ANTARA ORAL HYGIENE CHLORHEXIDINE 

DENGAN POVIDONE IODINE TERHADAP PERTUMBUHAN KOLONISASI 

STAPHYLOCOCCUS AUREUS DAN CANDIDA ALBICANS PADA KLIEN 

STROKE 

 

Oleh: Auliasari Siskaningrum 

 

 

Pendahuluan: CVA menyebabkan paralisis, gangguan kesadaran, kesulitan 

menelan, dan penurunan kebersihan mulut sehingga menyebabkan infeksi rongga 

mulut. Pada rongga mulut muncul berbagai pathogen seperti bakteri, jamur dan virus. 

Pathogen dapat menyebabkan infeksi dan meningkatkan risiko infeksi sekunder jika 

tidak dilakukan perawatan oral hygiene dengan baik. Tujuan penelitian adalah 

menjelaskan efektifitas oral hygiene chlorhexidine 0,2%  dengan Povidon Iodine 1% 

terhadap pertumbuhan kolonisasi Staphylococcus aureus, dan Candida albicans, pada 

klien stroke. Metode: Desain penelitian quasi experiment dengan rancangan time 

series group design. Populasi penelitian adalah seluruh pasien di Ruang Rawat inap 

pasien stroke di Rumah sakit Umum daerah Kab. Jombang. Sampel sebanyak 40 orang 

dengan metode simple random sampling. Variabel penelitian yaitu jumlah kolonisasi 

Staphylococcus Aureus dan Candida Albicans. Pengambilan sampel dilakukan dengan 

kultur swab dan dilakukan uji General Linier Model Repeated Measure (GLM-RM) . 

Hasil dan Analisis: Hasil penelitian menunjukkan bahwa oral hygiene chlorhexidine 

dan povidone iodine berpengaruh terhadap penurunan jumlah kolonisasi 

staphylococcus aureus dan candida albicans. Kedua larutan tersebut sama-sama 

memiliki pengaruh terhadap penurunan jumlah kolonisasi jika dilihat dari nilai 

(p=0,005), namun jika dilihat dari rerata hari ke-6 terdapat perbedaan yaitu kelompok 

chlorhexidine (2,300) memiliki rerata jumlah kolonisasi lebih sedikit dibandingkan 

dengan kelompok povidone iodine (7,100). Diskusi dan Kesimpulan: Penurunan 

jumlah kolonisasi staphylococcus aureus dan candida albicans menunjukkan signifikan 

terjadi pada kelompok dengan perawatan oral hygiene chlorhexidine dan efektif terjadi 

pada hari ke-6 perawatan. Oral hygiene chlorhexidine disarankan pada pasien stroke 

untuk mencegah terjadinya infeksi mulut. 

 

Kata Kunci: stroke, CVA, oral hygiene, chlorhexidine, povidone iodine, 

staphylococcus aureus dan candida albicans.  
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ABSTRACT 

 

DIFFERENCES OF EFFECTIVENESS BETWEEN ORAL HYGIENE 

CHLORHEXIDINE AND POVIDONE IODINE ON COLONIZATION 

GROWTH OF AUREUS AND CANDIDA ALBICANS  

IN STROKE CLIENTS 

 

Oleh: Auliasari Siskaningrum 

 

 

 Introduction: CVA causes paralysis, impaired consciousness, difficulty 

swallowing, and decreased oral hygiene resulting in oral infection. In the oral cavity 

appears various pathogens such as bacteria, fungi and viruses. Pathogens can cause 

infection and increase the risk of secondary infection if no oral hygiene treatment is 

performed properly. The aim of the study was to explain the effectiveness of oral 

hygiene chlorhexidine 0,2% with Povidon Iodine 1 % on the growth of colonization of 

Staphylococcus aureus, and Candida albicans, in stroke clients. Method: Design of 

quasi experiment research with time group group design. The study population was all 

patients in the inpatient ward of stroke patients at the district general hospital. 

Jombang. A sample of 40 people with simple random sampling method. The research 

variables are number of colonization of Staphylococcus Aureus and Candida Albicans. 

Sampling was done by swab culture and test of General Linier Model Repeated 

Measure (GLM-RM). Result and Analysis: The results showed that oral hygiene 

chlorhexidine and povidone iodine had an effect on decreasing the amount of 

colonization of staphylococcus aureus and candida albicans. Both solutions have the 

same effect on the decrease of colonization when viewed from the value (p = 0.005), 

but when seen from the 6th day average there is a difference that is the chlorhexidine 

group (2,300) has the average number of colonization fewer than the povidone iodine 

group (7,100). Discussion and Conclusion: A decrease in the number of colonization 

of staphylococcus aureus and candida albicans showed significant occurred in the 

group with oral hygiene chlorhexidine treatment and was effective on the 6th day of 

treatment. Oral hygiene chlorhexidine is recommended in stroke patients to prevent 

mouth infection. 

 

Keywords: stroke, CVA, oral hygiene, chlorhexidine, povidone iodine, 

staphylococcus aureus dan candida albicans. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Stroke atau cerebrovaskular accident (CVA) mengacu kepada setiap  

gangguan neurologik mendadak yang terjadi akibat pembatasan atau berhentinya  

aliran darah melalui sistem suplai arteri otak (Price, S.A & Wilson, 2012). Stroke 

dapat disebabkan oleh trombosis, embolisme, iskemia dan hemoragi (Smeltzer, 

2010). Stroke merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi di dunia setelah 

penyakit kardiovaskular dan kanker (Corsalini et al., 2010). Indonesia merupakan 

negara dengan jumlah penderita stroke terbesar di Asia (Yoshida et al., 2012). 

Jumlah penderita stroke di Indonesia tahun 2013 mencapai 12,1 per 1.000 

penduduk, jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun 2007 sebesar 8,3 %. 

Angka penderita stroke di Jawa Timur menduduki peringkat keempat di Indonesia 

(Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, 2013).  

Klien stroke terjadi gangguan saraf Cranialis sehingga menyebabkan  

paralisis, kelemahan, kelumpuhan, hilangnya sensasi diwajah, kesulitan berbicara, 

gangguan kesadaran, kesulitan menelan, dan penurunan kebersihan mulut 

sehingga menyebabkan infeksi rongga mulut  (Lam et al., 2013). Sebagian dari  

penderita stroke mampu bertahan namun mengalami kecacatan dari ringan hingga 

berat, menjadi disabilitas, dan ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar 

(Corsalini et al., 2010).  Kebersihan rongga mulut merupakan hal yang harus 

dipenuhi oleh perawat saat kondisi klien tidak mampu memenuhi kebutuhan 

tersebut (Alligood, 2014). 

1 
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Perawat memainkan peran penting dalam menyediakan perawatan oral 

yang efektif dan mempromosikan kesehatan mulut (Brady et al., 2011). Defisit 

perawat diri berupa  oral hygiene dapat menyebabkan efek pada klien stroke yaitu 

munculnya berbagai masalah  pathogen pada daerah mukosa oral, plak gigi dan 

karies gigi, bahkan aspirasi pneumonia dan meningitis. Bukti klinis menunjukkan 

terdapat hubungan antara komplikasi sekunder dan kondisi kebersihan mulut (Dai 

et al., 2014).  

Gangguan saraf Cranialis mengakibatkan klien rentan mengalami  

kekeringan  sekresi  saliva akibat ketidakmampuan  menelan  air  liur, makan, 

minum, dan bernapas melalui  mulut    (Perry and Potter, 2012). Klien stroke 

rentan terhadap masalah kesehatan mulut karena keterbatasan dalam beberapa hal 

yaitu : (1) kesadaran rendah dan pergerakan yang membatasi aktivitas perawatan 

diri dan dapat menyebabkan kerusakan kebersihan mulut. (2) tidak bisa 

mengkonsumsi makanan secara oral dan mengurangi sekresi air liur. (3) 

menggunakan endotrakeal dan tabung nasogastrik dalam waktu lama dapat 

menghambat pemeliharaan kebersihan mulut (Kim et al., 2014). Masalah sekresi 

saliva mengakibatkan tumbuhnya pathogen dalam rongga mulut (Brady et al., 

2015). 

Pada rongga mulut dan saliva muncul berbagai pathogen seperti bakteri, 

jamur dan virus. Pathogen yang paling banyak muncul pada klien stroke adalah 

Staphylococcus Aureus, Candida Albicans, Streptococcus, Acinetobacter, 

Escherichia Coli, Klebsiella, dan Pseudomonas Aeruginosa (Bethesda, M. D., 

2015; Zand et al., 2017). Pathogen tersebut dapat menyebabkan infeksi dan 
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meningkatkan risiko infeksi sekunder jika tidak dilakukan perawatan oral hygiene 

dengan baik (Bethesda, M. D., 2015). Oral hygiene perlu dilakukan untuk 

mengurangi risiko infeksi rumah sakit sekunder sebagai juga untuk mencegah 

masalah kesehatan mulut (Kim et al., 2014).  

Oral hygiene merupakan tindakan pemenuhan kebutuhan dasar yang 

bertujuan untuk mencegah infeksi rongga mulut, mencegah penyakit yang 

penularannya melalui mukosa mulut, meningkatkan daya tahan tubuh, 

meningkatkan nafsu makan, meningkatkan rasa nyaman dan meningkatkan harga 

diri dan penampilan (Kumar and Clark, 2005). Standart prosedur pelaksanaan oral 

hygiene pada pasien stroke di Rumah Sakit menggunakan Povidone iodine kumur 

dengan metode kumur tanpa sikat gigi. Hal ini dilakukan karena larutan tersebut 

mudah dijumpai dan metode yang mudah di ruang rawat inap Rumah sakit. 

Namun penggunaan larutan tersebut tidak spesifik sebagai antimikroba spektrum 

luas sehingga tidak efektif mengurangi pertumbuhan pathogen serta kurang dapat 

menjaga kebersihan dalam waktu yang lama. Hal ini menyebabkan angka kejadian 

infeksi rongga mulut pada pasien stroke masih terjadi dan belum dapat dijelaskan 

(Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, 2013). Oleh sebab itu, 

dibutuhkan alternatif larutan lain agar dapat lebih efektif  menurunkan kejadian 

infeksi mulut. Salah satu larutan yang diketahui yaitu Chlorhexidine.  

Berdasarkan penelitian J. Ory et al (2016) menjelaskan bahwa larutan 

chlorhexidine menunjukkan hasil signifikan terhadap penurunan pathogen (Ory et 

al., 2016). Chlorhexidine merupakan larutan  mouthwash yang bersifat antibakteri 

dan antijamur. Chlorhexidine adalah agen antiseptik spektrum luas (gram positif, 
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gram negatif, dan ragi) yang mudah penggunaan, aman, dan hemat biaya. Selain 

itu, chlorhexidine dapat mempertahankan aktivitas antimikroba hingga 12 jam dan 

menghambat pertumbumbuhan bakteri. Dengan demikian, ia dikenal sebagai obat 

yang efektif dalam mengendalikan plak gigi dan peradangan (Sinaredi, Pradopo 

and Wibowo, 2014; Zand et al., 2017).  

Berdasarkan dari fenomena dan permasalahan di atas, serta adanya teori-

teori yang mendasari hal tersebut dan pentingnya hubungan stroke dan  oral 

hygiene chlorhexidine, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang 

perbedaan efektifitas antara oral hygiene chlorhexidine dengan Povidon Iodine 

terhadap pertumbuhan kolonisasi Staphylococcus aureus, dan Candida albicans 

pada klien stroke untuk dapat digunakan sebagai standart prosedure asuhan 

keperawatan dalam pemenuhan kebutuhan dasar klien stroke.  

 

1.2 Kajian Masalah 

Pada pasien stroke terjadi gangguan saraf cranialis sehingga menyebabkan 

berbagai masalah salah satunya yaitu kebersihan mulut (Oral Hygiene). Oral 

hygiene dapat menyebabkan berbagai infeksi dan komplikasi serius antara lain 

infeksi mulut, VAP dan meningitis jika diabaikan. Standart prosedur pelaksanaan 

oral hygiene pada pasien stroke di Rumah Sakit menggunakan larutan Povidone 

iodine kumur. Namun angka kejadian infeksi rongga mulut pada pasien stroke 

masih terjadi dan belum dapat dijelaskan (Badan Penelitian dan Pengembangan 

Kesehatan, 2013). Oleh sebab itu, dibutuhkan alternatif larutan lain agar dapat 
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lebih efektif  menurunkan kejadian infeksi mulut. Salah satu larutan yang 

diketahui yaitu Chlorhexidine. 

1.3 Rumusan Masalah  

“ Apakah oral hygiene chlorhexidine lebih efektif dibandingkan povidone iodine 

terhadap pertumbuhan kolonisasi  Staphylococcus aureus, dan Candida albicans, 

pada klien stroke?” 

1.4 Tujuan Penelitian 

1.4.1 Tujuan umum 

Menjelaskan perbedaan efektifitas antara oral hygiene chlorhexidine  

dengan Povidon Iodine terhadap pertumbuhan kolonisasi Staphylococcus aureus, 

dan Candida albicans, pada klien stroke”  

1.4.2 Tujuan khusus 

1. Menganalisis pengaruh pemberian oral hygiene chlorhexidine dan 

Povidon Iodine terhadap pertumbuhan kolonisasi Staphylococcus 

aureus pada klien stroke. 

2. Menganalisis pengaruh pemberian oral hygiene chlorhexidine dan 

Povidon Iodine terhadap pertumbuhan kolonisasi Candida albicans 

pada klien stroke.  

3. Menganalisis perbedaan efektifitas antara oral hygiene chlorhexidine 

dengan Povidon Iodine terhadap pertumbuhan kolonisasi 

Staphylococcus aureus, dan Candida Albicans pada klien stroke. 
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1.5 Manfaat Penelitian  

1.5.1 Teoritis 

Hasil penelitian dapat menambah informasi ilmiah tentang perbedaan 

efektifitas antara oral hygiene chlorhexidine dengan povidon iodine terhadap 

pertumbuhan pathogen pada klien stroke, serta menambah  khasanah keilmuan 

tentang ilmu mikrobiologi, ilmu keperawatan medikal bedah dan ilmu 

keperawatan dasar.  

1.5.2 Praktis 

Hasil Penelitian dapat menjadi dasar untuk mengetahui bahan yang efektif 

dalam perawatan kebersihan mulut pada klien stroke. Sebagai dasar untuk 

mendapatkan metode  standart dan diusulkan menjadi Standart Prosedur 

Operasional (SPO) dalam pemenuhan kebutuhan dasar klien stroke dan mencegah 

komplikasi oral.  
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Stroke 

2.1.1 Definisi stroke 

Stroke adalah gangguan fungsi otak akibat terhambatnya aliran darah ke 

otak karena pendarahan maupun sumbatan pembuluh darah dengan tanda dan 

gejala sesuai bagian otak yang terkena yang terkadang dapat sembuh dengan 

sempurna, sembuh dengan kecacatan, atau sampai dengan kematian (Smeltzer, 

2010; Price, S.A & Wilson, 2012). Badan organisasi dunia WHO mendefinisikan 

stroke sebagai gangguan fungsional otak yang terjadi secara mendadak dengan 

manisfestasi klinik baik lokal maupun global yang berlansung lebih dari 24 jam 

karena adanya gangguan aliran darah ke otak. 

Stroke adalah sindrom klinis yang awal timbulnya mendadak, progresif, 

dan cepat berupa deficit neurologis fokal, atau global yang berlangsung 24 jam 

atau lebih yang disebabkan perdarahan otak non traumatic (Price, S.A & Wilson, 

2012). Stroke diklasifikasikan menjadi dua berdasarkan patologi dan gejala 

klinisnya, yaitu stroke Hemorargik dan Stroke Non Hemorargik (Smeltzer, 2010).  

2.1.2. Klasifikasi stroke 

Menurut (PERDOSSI, 2011) stroke diklasifikasikan sebagai berikut: 

A. Stroke Hemoragic  
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1) Hemorargik subaraknoid 

Kejadian paling sering akibat trauma atau hipertensi. Penyebab paling 

sering adalah kebocoran anuerisma pada area sirkulasi willis dan 

malformasi arteri–venakonginental otak. 

2) Hemorargik intracerebral 

Perdarahan dalam otak akibat arterosklerosiscerebral terjadi perubahan 

degenerative karena suatu penyakit sehingga terjadi ruptur pembulu darah. 

Stroke ini sering terjadi pada kelompok umur 40-70 tahun. Pada orang 

yang usianya di bawah 40 tahun homorargik intracerebral biasanya 

disebabkan oleh malformasi arteri–vena hemangio blastoma dan trauma. 

Perdarahan intraserebral ini juga dapat disebabkan adanya tumor otak, 

dan pengunaan medikasi tertentu. 

B. Stroke non hemorargic  

 Stroke non hemoragik atau stroke iskemik terjadi akibat sumbatan atau 

penurunan aliran darah otak. Stroke non hemoragik dibagi lagi, yaitu: 

1) Stroke iskemik Emboli  

Pada tipe ini embolik tidak terjadi pada pembuluh darah otak, 

melainkan di tempat lain seperti di jantung dan sistem vaskuler 

sistemik.  

2) Stroke iskemik Trombolisis  

Terjadi karena adanya penggumpalan pembuluh darah ke otak. Dapat 

dibagi menjadi stroke pembuluh darah besar (termasuk sistem arteri 

karotis) merupakan 70% kasus stroke non hemoragik trombus dan 
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stroke pembuluh darah kecil (termasuk sirkulus Willisi dan sirkulus 

posterior). Trombosis pembuluh darah kecil terjadi ketika aliran darah 

terhalang, biasanya ini terkait dengan hipertensi dan merupakan 

indikator penyakit atherosclerosis. 

Table 2.1 Klasifikasi Stroke  

Klasifikasi Utama Stroke 

Stroke iskemik (80-85%) Stroke hemoragik (15-20%) 

Oklusi trombolitik (75-80%) 

Oklusi embolik (15-20%) 

Kardiogenik 

Arteri ke arteri 

Intraserebral 

Subarachnoid (PSA) 

(Sumber: Patofisiologi Konsep Klinis Proses-Proses Penyakit) 

 

2.1.3. Faktor resiko stroke 

 Menurut Price, S.A & Wilson (2012) faktor utama yang berkaitan 

dengan epidemi penyakit serebrovaskular adalah perubahan global dalam gizi dan 

merokok, ditambah urbanisasi dan menuanya populasi. Menurut PERDOSSI 

(2011), ada 2 tipe faktor risiko terjadinya stroke:   

a. Faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi:  

1. Usia   

Usia merupakan faktor risiko stroke yang paling kuat.  Dengan 

meningkatnya usia, maka meningkat pula insidensi iskemik serebral 

tanpa memandang etnis dan jenis kelamin. Setelah usia 55 tahun, 

insidensi akan meningkat dua kali tiap dekade (PERDOSSI, 2011).   
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2.  Jenis kelamin  

Wanita lebih banyak memiliki kecacatan setelah stroke dibanding 

pria. Wanita juga lebih bayak mati setiap tahunnya karena stroke 

dibandingkan pria. Namun, insidensi stroke lebih tinggi pada pria 

(PERDOSSI, 2011).   

3. Ras   

Amerikan Afrikan berisiko terkena stroke  dua  kali lipat dibanding 

kaukasian. Orang Asia Pasifik juga berisiko lebih tinggi dari pada 

kaukasian (PERDOSSI, 2011).   

4. Riwayat Keluarga   

Jika dalam keluarga ada yang menderita stroke, maka yang lain 

memiliki risiko lebih tinggi terkena stroke dibanding dengan orang 

yang tidak memiliki riwayat stroke di keluarganya (PERDOSSI, 

2011).   

b. Faktor risiko yang dapat dimodifikasi:   

1. Kondisi Medis  

1) Hipertensi 

Tekanan darah tinggi adalah faktor risiko stroke yang paling 

penting. Tekanan darah normal pada usia lebih dari 18 tahun 

adalah 120/80. Pre-hipertensi jika tekanan darah lebih dari 120/80, 

dan tekanan darah tinggi atau hipertensi jika tekanan darah 140/90 

atau lebih. Orang yang bertekanan darah tinggi memiliki risiko 

setengah atau lebih dari masa hidupnya untuk terkena stroke 
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dibanding orang bertekanan darah normal. Tekanan darah tinggi 

menyebabkan stress pada dinding pembuluh darah. Hal tersebut 

dapat merusak dinding pembuluh darah, sehingga bila kolesterol 

atau substansi fat-like lain terperangkap di arteri otak akan 

menghambat aliran darah otak, yang akhirnya dapat menyebabkan 

stroke. Selain itu, peningkatan stress juga  dapat melemahkan 

dinding pembuluh darah sehingga memudahkan pecahnya 

pembuluh darah yang dapat menyebabkan perdarahan otak 

(PERDOSSI, 2011).   

2) Fibrilasi atrium   

Penderita fibrilasi atrium berisiko 5 kali lipat untuk terkena stroke. 

Kira-kira 15% penderita stroke memiliki fibrilasi atrium. Fibrilasi 

atrium dapat membentuk bekuan-bekuan darah yang apabila 

terbawa aliran ke otak akan menyebabkan stroke (PERDOSSI, 

2011).   

3) Hiperkolesterol  

Hiperkolesterol merupakan sumber pembentukan lemak dalam 

tubuh termasuk juga pembuluh darah. Kolesterol atau plak yang 

terbentuk di arteri oleh  low-density lipoproteins  (LDL) dan 

trigliserida dapat menghambat aliran darah ke otak sehingga dapat 

menyebabkan stroke. Kolesterol tinggi meningkatkan risiko 

penyakit jantung dan aterosklerosis, yang keduanya merupakan 

faktor risiko stroke (PERDOSSI, 2011).  
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4) Diabetes Mellitus (DM)  

Penderita DM mempunyai risiko terkena stroke 2 kali lebih besar. 

Seseorang yang menderita DM harus mengendalikan kadar gula 

darahnya secara baik agar selalu terkontrok dan stabil. Dengan 

melaksanakan program pengendalian DM secara teratur antara lain 

dengan merencanakan  pola makan yang baik, berolahraga, serta 

pengobatan yang tepat dan akurat maka penyakit DM dapat 

ditanggulangi dengan baik. Dengan demikian bagi penderita DM, 

risiko terkena serangan stroke dapat diminimalkan (PERDOSSI, 

2011).  

5) Riwayat Stroke  

Faktor mendapatkan serangan  stroke yang paling besar adalah 

pernah mengalami serangan stroke sebelumnya. Diperkirakan 10% 

dari mereka yang pernah selamat dari serangan stroke akan 

mendapatkan serangan stroke kedua dalam setahun (PERDOSSI, 

2011).  

2. Pola Hidup  

1) Merokok  

Merokok berisiko 2 kali lipat untuk terkena stroke jika 

dibandingkan dengan yang bukan perokok. Merokok mengurangi 

jumlah oksigen dalam darah, sehingga jantung bekerja lebih keras 

dan memudahkan terbentuknya bekuan darah. Merokok juga 

meningkatkan terbentuknya plak di arteri yang menghambat aliran 
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darah otak, sehingga menyebabkan stroke. Merokok terbukti 

menjadi faktor risiko penyakit vaskuler dan stroke yang 

diakibatkan pembentukan aterosklerosis dan berujung pada 

pemanjangan waktu inflamasi endotel (PERDOSSI, 2011).  

2) Alkohol  

Meminum alkohol lebih dari 2 gelas/hari meningkatkan risiko 

terjadinya stroke 50%. Namun, hubungan antara alkohol dan 

terjadinya stroke masih belum jelas (PERDOSSI, 2011).  

3) Obesitas   

Obesitas dan kelebihan berat badan akan mempengaruhi sistem 

sirkulasi. Obesitas juga menyebabkan seseorang memiliki 

kecenderungan memiliki kolesterol tinggi, tekanan darah tinggi, 

dan DM, yang semuanya dapat meningkatkan risiko terjadinya 

stroke (PERDOSSI, 2011).   

Menurut PERDOSSI (2011) dalam Guidelines stroke (2011),  

nonmodifiable risk factors merupakan kelompok faktor risiko yang ditentukan 

secara genetik atau berhubungan dengan fungsi tubuh yang normal sehingga tidak 

dapat dimodifikasi. Yang termasuk kelompok ini adalah usia, jenis kelamin, ras, 

riwayat stroke dalam keluarga dan serangan  Transient Ischemic Attack  atau 

stroke sebelumnya. Kelompok modifiable risk factors merupakan akibat dari gaya 

hidup seseorang dan dapat dimodifikasi. Faktor risiko utama yang termasuk dalam 

kelompok ini adalah hipertensi, diabetes mellitus, merokok, hiperlipidemia dan 

intoksikasi alcohol (PERDOSSI, 2011).  
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2.1.4. Manifestasi klinis pada pasien stroke 

Gejala yang tampak pada stroke sangat tergantung pada jenis stroke, area 

dan pembulu darah yang terkena (Hudak et al., 2012). 

Table. 2.2 Manifestasi Kliniks Stroke 

No Defisit Neorologis Manifestasi 

1 Defisit lapang pengelihatan 

Kehilangan setengah lapang 

pengelihatan 

• Tidak menyadari orang atau obyek ditempat 

kehilangan pengelihatan 

• Mengabaikan salah satu sisi tubuh 

• Kesulitan menilai jarak 

Kehilangan pengelihatan perifer • Kesulitan melihat pada malam hari 

• Tidak mneyadari objek maupun batas objek 

Diplopia  • Pengelihatan ganda 

2 Deficit motoric 

hemiparesis 

 

• Kelemahan wajah, lengan dan kaki pada sisi 

yang sama (karena lesi pada hemisfer yang 

berlawanan) 

Hemiplegia • Paralisis wajah, lengan dan kaki pada sisi yang 

sama (karena lesi pada hemisfer yang 

berlawanan) 

Ataksia • Berjalan tidak tegak 

• Tidak mampu menyatukan kaki 

• Perlu dasar berdiri yang luas 

Disatria • Kesulitan dalam merangkai kata 

Disfagia  • Kesulitan dalam menelan 

3 Defisit Sensori 

Paretesia (sisi berlawanan) 
• Kebas/kesemutan pada bagian tubuh 

• Kesulitan dalam propriosepsi 

4 Devisit verbal 

Afasia ekspresi 
• Tidak dapat membentuk kata yang dapat 

dipahami, dapat bicara dalam respon kata 

tunggal 

Afasia respektif • Tidak mampu memehami kata yang dibicarakan, 

mampu bicara tapi tidak masuk akal 

Afasia Global • Kombinasi antara Respektif dan Ekpresif 

5 Deficit kognitif • Kehilangan memori jangka pendek dan jangka 

pajang 

• Penurunan lapang pengelihatan 

• Kerusakan kemampuan untuk konsentrasi 

• Alasan abstrak buruk 

• Perubahan penilaian 

6 Defisit emosional • Kehilangan control diri 

• Labilitas emosional 

• Penurunan toleransi pada situasi yang 

menimbulkan stress 

• Depresi 

• Menarik diri 

• Rasa takut, bermusuhan dan marah 

• Perasaan isolasi 

(Sumber: Smeltzer, 2010) 
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Manisfestasi klinis awal stroke dengan mengunakan metode  Face 

droping, Arms weakness, speech, dan time call emergency (FAST) 

Table 2.3 Manifestasi Klinis Stroke Dengan Metode FAST 

Tanda Gejala Awal 

Face Droping Wajah tampak mencong sebelah simetris, sebelah mulut tertarik ke 

bawah dan lekukan antara hidung kesudut mulut atas tampak mendatar 

Arm Weaknees Jika terdapat kelumpuhan lengan yang ringan dan tidak disadari oleh 

penderita, maka lengan tersebut yang lumpuh akan turun menjadi tidak 

sejajar lagi. Pada kelumpuhan yang berat lengan yang lumpuh akan 

sulit dan tidak bisa di angkat lagi bahkan sampai tidak bisa digerakan 

Speace  Bicara menjadi sulit dan pelo (artikulasi terganggu) atau tidak bisa 

berkata-kata atau bisa bicara tetapi tidak mengerti pertanyaan orang 

sehingga komunikasi verbal tidak nyambung 

Time  Waktunya untuk memangil Emergency Call ketika menemukan gejala 

stroke untuk meminimilkan cacat serta penanganan lebih efisiean 

(Sumber: PERDOSSI, 2011)  

2.1.5. Perawatan stroke  

Pada penatalaksanaan stroke dibagi menjadi 3 tahapan dimulai dari: 

a. Pre Hospital 

Penatalaksanaan pada pre rumah sakit dibutuhkan reaksi cepat dan tepat 

dalam menangani stroke. Kewaspadaan kejadian stroke dengan penganalan 

tanda dan gejala stroke sangat diperlukan karena hampir 95% pasien stroke 

dimulai sejak dirumah atau luar rumah sakit. Hal ini penting diketahui oleh 

masyarakat luas terutama petugas kesehatan professional (Dokter, Perawat, 

Paramedic, Call Center, Emergency Medical Center, dan Petugas Gawat 

Darurat) untuk mengenal stroke dan perawatan penanganan  kedaruratan pada 

pasien stroke (AHA, 2014). 
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Gambar 2.1 Suspected Stroke Algorithma, (AHA, 2014) 
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Golden Period atau jendela emas adalah waktu yang sangat berharga bagi 

klien ketika serangan stroke awal untuk segera mendapatkan pertolongan oleh 

rumah sakit terdekat. Golden Period pasien stroke  adalah 3-6 jam untuk 

mengurangi efek atau komplikasi serius (Hudak et al., 2012). 

Penatalaksanaan prehospital yang bisa dilakukan untuk klien yang kita 

curigai sebagai stroke dikenal sebagai “Stroke Chain of Survival” atau “7Ds” 

yaitu: 

1. Detection (Pengenalan) yaitu mengidentifikasi onset dan terjadinya gejala 

stroke. 

2. Dispacth (Mengirimkan) yaitu memanggil ambulans secepat mungkin atau 

mengaktifkan system kegawatdaruratan. 

3. Delivery (Perjalanan) yaitu Intervensi oleh petugas medis selama 

perjalanan. 

4. Door (Sampai dirumah sakit) yaitu penerimaan di Trias Unit Gawat 

Darurat. 

5. Data (Data) yaitu melakukan evaluasi secara teratur, pemeriksaan 

laboratorium dan melakukan pencitraan. 

6. Decision (Keputusan) yaitu Mendiagnosis dan memberikan terapi yang 

tepat 

7. Drug (Obat) yaitu Membrikan pengobatan secara tepat  

(Hudak et al., 2012). 
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b. Intra Hospital 

Tahap intra hospital pada dasarnya mempunyai 4 tujuan utama yaitu; 

perbaikan aliran darah cerebral (reperfusi), pencegahan trombosis berulang, 

perlindungan syaraf, dan perawatan supportif. Pada penatalaksanaan yang 

harus diobservasi secara intensive tahap hospital adalah oksigenasi, kadar 

glukosa dan aliran darah adekuat. Reperfusi dapat dilakukan dengan activator 

plasminogen jaringan intra vena (IV). Jika ada indikasi pemberian trombolitik 

seperti rtPA (tissue plasminogen activator) di IGD rumah sakit harus 

dilakukan observasi dan pemantauan (Hudak et al., 2012). 

c. Pasca hospital 

Pada tahap ini dibutuhkan tindakan pencegahan, rehabilitasi dan 

pendidikan kesehatan (AHA, 2014) 

1) Pencegahan  

Stroke dapat dicegah dengan memodifikasi faktor risiko (Hudak et 

al., 2012). 

2) Rehabilitasi 

Lingkungan sangat berperan penting dalam penyembuhan pasien 

stroke berhubungan keberadaan pasien seperti hidrasi, temperature dan 

glukosa darah. Tatalaksana lain yang sesuai keluhan seperti sulit 

menelan dan pencegahan terhadap trombolitik vena. Fisioterapi yang 

berkesinambungan dapat membantu kemandirian aktifitas pasien (Hudak 

et al., 2012). Peran perawat adalah pencegahan komplikasi yang 

diakibatkan oleh stroke. Intervensi yang efektif untuk pengobatan stroke 
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akan membantu menurunkan kematian dan mengurangi morbiditas 

pasien yang pernah mengalami stroke (Hudak et al., 2012). 

3) Pendidikan kesehatan 

Intervensi pendidikan pada masyarakat sangat penting hal ini 

terbukti dan banyak berhasil dengan sempurna pada penderita stroke 

iskemik  dalam terapi fibrinolitik. Pemberian layanan kesehatan rumah 

sakit dan layanan informasi pada masyarakat untuk mengembangkan 

system efektifitas perawatan stroke. Tujuan perawatan stroke adalah 

meminimalkan cidera otak dan memaksimalkan kesembuhan pasien 

(AHA, 2010) 

2.2. Oral Hygiene 

2.2.1. Definisi oral hygiene 

Kebersihan mulut memiliki dampak signifikan terhadap kesejahteraan 

umum pasien dan kualitas hidup. Pasien membutuhkan perawatan mulut yang 

baik untuk makan, berbicara dengan nyaman, merasa senang dengan penampilan, 

terhindar dari infeksi mikrobakteri dan menjaga harga diri. Namun, kondisi 

kesehatan dan ketidakmampuan dalaam pemenuhan kebutuhan dasar manusia 

dapat menyebabkan pengabaian kebersihan mulut. Perawatan mulut merupakan 

salah satu kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar manusia yang mendasar. Hal ini 

merupakan sebuah aspek penting perawatan yang perlu dilakukan secara 

konsisten berdasarkan dengan teori kebutuhan dasar manusia Henderson. Teori 14 

kebutuhan Henderson menjelaskan bahwa kebersihan tubuh termasuk kebersihan 

rongga mulut merupakan hal yang harus dipenuhi oleh seorang perawat saat 
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kondisi pasien tidak mampu memenuhi kebutuhan tersebut (Alligood, 2014). 

Perawat memainkan peran penting dalam menyediakan perawatan oral yang 

efektif dan mempromosikan kesehatan mulut (Shiraishi et al., 2016) 

 Oral hygiene merupakan tindakan untuk membersihkan dan menyegarkan 

mulut, gigi dan gusi. Tujuan oral hygiene yaitu (1) menjaga kontinuitas bibir, 

lidah dan mukosa membrane mulut; (2) mencegah terjadinya infeksi rongga 

mulut; (3) melembabkan mukosa membrane mulut dan bibir; (4) mencegah 

penyakit gigi dan mulut; (5) mencegah penyakit yang penularannya lewat mukosa 

mulut; (6) membantu meningkatkan daya tahan tubuh; (7) memperbaiki fungsi 

mulut untuk meningkatkan nafsu makan; (8) meningkatkan rasa nyaman; dan (9) 

meningkatkan harga diri dan penampilan (Kumar and Clark, 2005)  

 Mulut merupakan  bagian  pertama  dari  saluran makanan  dan  bagian  

dari  sistem  pernafasan (O. L. T. Lam et al., 2013). Mulut  juga  merupakan  

gerbang  masuknya penyakit (Zhu et al., 2008). Di dalam rongga mulut terdapat 

berbagai macam mikroorganisme meskipun bersifat komensal, pada keadaan 

tertentu dapat bersifat pathogen apabila respon penjamu terganggu (Beall, 2014). 

Pembersihan mulut secara alamiah dilakukan oleh lidah dan saliva yang berfungsi 

sebagai pembersih mekanis dari mulut (Beall, 2014). namun bila tidak bekerja 

dengan semestinya dapat menyebabkan infeksi rongga mulut, misalnya pada 

pasien stroke (Rose et al., 2002).  

 Pada rongga mulut dan saliva muncul berbagai microflora seperti bakteri, 

jamur dan virus. Mikroflora yang muncul yaitu streptococcus, salmonella, dan 
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Candida Albicans. Mikroflora tersebut dapat menyebabkan infeksi jika tidak 

dilakukan perawatan oral hygiene (Bethesda, M. D., 2015). 

2.2.2. Faktor yang mempengaruhi oral hygiene 

 Factor yang mempengaruhi seseorang melakukan oral hygiene menurut 

(Perry and Potter, 2012) yaitu (1) citra tubuh; (2) praktik social; (3) status social 

ekonomi; (4) pengetahuan; (5) kebudayaan; (6) pilihan pribadi; (7) kondisi fisik.  

2.2.3. Prosedur pelaksanaan oral hygiene 

  Prosedur Oral hygiene menurut Temple & Johnson (2005) dalam buku 

“Nurses Guide to Clinical Procedures 5th Ed” menjelaskan sebagai berikut : 

1. alat dan bahan  

1) Sikat gigi lembut 

2) Pasta gigi 

3) Swab gigi 

4) Bengkok 

5) Handuk atau waslap dan perlak 

6) Segelas air 

7) Cairan pencuci mulut 

8) Suction (untuk pasien tidak sadar) 

2. Implementasi  

1) Cuci tangan dan atur alat 

2) Jelaskan prosedur 

3) Turunkan side rail dan atur posisi klien ke salah satu posisi berikut 

: telentang dengan sudut lebih dari 45 derajat (jika tidak ada 
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kontraindikasi), berbaring miring atau telungkup dengan kepala 

ditolehkan ke arah samping. 

4) Pasang sarung tangan 

5) Lapisi handuk di bawah leher klien dan bantu klien berkumur 

dengan air.  

Jika klien sadar dan tidak mampu melakukan secara mandiri 

6) Lakukan perawatan mulut pada klien 

a) Persiapkan sikat gigi dan pasta gigi 

b) Lakukan penyikatan pada gigi bagian belakang dan bagian 

dalam, atas dan bagian luar gigi. Sikat dari arah belakang ke 

depan, gunakan gerakan ke atas dan ke bawah. Ulangi 

untuk menyikat gigi pada sisi yang lainnya.  

c) Biarkan klien mengeluarkan atau lakukan pengisapan secret 

yang berlebihan.  

d) Bersihkan sikat gigi dan sikat lidah 

7) Bersihkan rongga mulut  

a) Usap atau bersihkan bagian dalam pipi, bibir, lidah dan gusi 

b) Irigasi mulut dengan cairan pencuci mulut dan lakukan 

pengisapan cairan yang berlebihan. 

c) Bilas dengan air dan lakukan pengisapan air yang berlebih.  

Jika klien tidak sadar 

6. Lakukan perawatan oral  
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a) Irigasi mulut dengan sedikit air dan lakukan penghisapan 

secara konstan.  

7. Bersihkan rongga mulut  

a) Bersihkan dengan toothette yang dilembabkan dengan 

cairan pencuci mulut. Dimulai dari bagian dalam pipi, dan 

bibir, dilanjutkan lidah dan gusi. 

b) Bilas dan lakukan pengisapan sisa pasta gigi, cairan 

pencuci mulut, air dan secret. 

c) Usap bibir dengan waslap basah.  

d) Oleskan jeli petroleum atau minyak mineral ke bibir klien.  

8. Bersihkan alat-alat 

9. Buka sarung tangan dan cuci tangan.  

10. Atur posisi klien nyaman 

 (Johnson and Temple, 2005).  

2.2.4. Guidelines oral hygiene 

 Berdasarkan pada Panduan guidelines prosedur oral hygiene oleh Scottish 

Intercollegiate Guidelines Network (SIGN 119) (2010) menggambarkan secara 

jelas alur tindakan. SIGN membagi guidelines menjadi 2 yaitu pada pasien secara 

umum dan pada pasien dengan disphagia.  
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Gb 2.2 Guideline Oral Hygiene (SIGN, 2010) 

 Pada gambar 2.2 menjelaskan tentang guidelines oral hygiene pada 

pasien secara umum. 
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Gb. 2.3 Guidelines Oral Hygiene Pada Pasien Stroke (SIGN, 2010) 

 Pada gambar 2.3 menjelaskan tentang guidelines oral hygiene pada 

pasien stroke dengan disphagia.  
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2.2.5. Oral hygiene pada pasien stroke 

Stroke adalah penyebab utama kecacatan orang dewasa. Pada klien  stroke  

dapat terjadi paralisis, kelemahan, kelumpuhan, hilangnya sensasi diwajah, 

kesulitan berbicara, kesulitan menelan, dan  gangguan kesadaran (O. L. Lam et 

al., 2013). Kesulitan menelan dan gangguan kesadaran mengakibatkan klien 

rentan mengalami  kekeringan  sekresi  saliva akibat ketidakmampuan  menelan  

air  liur  , makan, minum, bernapas melalui  mulut  dan  memperoleh  terapi  

oksigen. Masalah sekresi saliva mengakibatkan tumbuhnya mikroorganisme 

dalam rongga mulut  (Perry and Potter, 2012). 

Pasien stroke rentan terhadap masalah kesehatan mulut, seperti penyakit 

periodontal, karena keterbatasan di aktivitas mereka sehari-hari. Masalah ini bisa 

menjadi lebih buruk saat pasien dirawat di unit perawatan intensif (ICU) karena 

beberapa hal yaitu : (1) pasien dirawat karena kesadaran rendah dan pergerakan 

yang membatasi aktivitas perawatan diri dan dapat menyebabkan kerusakan 

kebersihan mulut. (2) pasien tidak bisa mengkonsumsi makanan secara oral dan 

mengurangi sekresi air liur, yang bias menyebabkannya kekeringan di mulut. (3) 

sering menggunakan endotrakeal dan tabung nasogastrik juga bisa membuat 

mulut pasien kering dan menghambat pemeliharaan kebersihan mulut. (4) 

perawawatan kebersihan mulut cenderung diabaikan karena pasien di ICU dapat 

menunjukkan tanda vital dan medis yang tidak stabil dan staf di ICU mungkin 

tidak menganggap kebersihan mulut memiliki dampak yang bagus pada 

kehidupan pasien (Kim et al., 2014). 
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Masalah kesehatan mulut meliputi kandidiasis, ulkus mukosa, karies gigi 

akibat plak, periodontitis, dan pendarahan. Bila mulut pasien tidak bersih, patogen 

seperti staphyloccus aureus resisten methicilline- atau pseudomonas aeruginosa 

membentuk sebuah cluster,  meningkatkan risiko ventilator aspirasi pneumonia 

(VAP). Oleh karena itu, oral hygiene perlu dilakukan untuk mengurangi risiko 

infeksi rumah sakit sekunder sebagai juga untuk mencegah masalah kesehatan 

mulut (Kim et al., 2014). 

2.3. System Imunitas Rongga Mulut  

 Menurut (Roeslan, 2002) system imunitas rongga mulut dipengaruhi 

oleh : 

1. Membrane mukosa  

Mukosa rongga mulut terdiri atas epitel skuamosa yang berguna sebagai 

barier mekanik terhadap infeksi. Mekanisme proteksi bergantung pada 

deskuamasi sehingga bakteri sulit melekat pada sel epitel dan derajat 

keratinisasi efektif menahan penetrasi mikroba. 

2. Nodus Limfatik 

 Jaringan lunak rongga mulut berhubungan dengan nodus limfatik ekstra 

oral dan agregasi limfoid intra oral. Kapiler limfatik yang terdapat pada 

permukaan mukosa lidah, dasar mulut, palatum, pipi dan bibir. Kapiler ini 

membentuk pembuluh limfatik besar dan bergabung dengan pembuluh 

limfatik yang berasal dari dalam otot lidah dan struktur lainnya.  
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3. Saliva 

 Sekresi saliva merupakan perlindungan alamiah karena fungsinya 

memelihara jaringan keras dan lunak rongga mulut agar tetap dalam keadaan 

fisiologis. Saliva yang disekresikan oleh kelenjar parotis, submandibularis, 

dan beberapa kelenjar saliva kecil yang tersebar dibawah mukosa, berperan 

dalam membersihkan rongga mulut dari debris dan mikroorganisme; dan 

pelumas pada saat mengunyah dan berbicara.  

4. Celah ginggiva 

 Epitel  jangsional  dapat  dilewati  oleh  komponen  seluler  dan  

humoral dari  daerah  dalam  bentuk  cairan  celah  ginggiva  (CCG).  Aliran  

CCG merupakan proses fisiologik atau meriapakan espon terhadap inflamasi 

(Roeslan, 2002) 

2.4. Chlorhexidine 

2.4.1. Definisi chlorhexidine  

 Chlorhexidine  adalah  suatu  antimikroba  yang  termasuk  golongan 

bisbiguanide  yang  umumnya  digunakan  dalam  bentuk glukonatnya. 

Chlorhexidine  merupakan antimikroba spectrum luas yang menyerang bakteri 

Gram postif dan negatif, bakteri ragi,  jamur, protozoa, alga dan virus. 

Chlorhexidine  merupakan  antimikroba  yang  mempunyai  efek  bakterisidal  dan  

bakteriostatik  terhadap  bakteri  Gram  (+)  dan  Gram  (-).  Chlorhexidine  lebih  

efektif  terhadap  bakteri Gram  (+)  dibandingkan  dengan  bakteri  Gram  (-).  

Chlorhexidine  sangat  efektif  mengurangi  radang  gingiva,  akumulasi  plak,  

dan  plak  kontrol  pada  perawatan  radang  gingiva (Akca et al., 2016). 
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 Chlorhexidine  juga  tidak  dilaporkan    memiliki  bahaya  terhadap  

pembentukan  substansi    karsinogenik.  Chlorhexidine  sangat  sedikit  diserap 

oleh  saluran  gastrointestinal,  oleh  karena    itu  chlorhexidine  memiliki 

toksisitas  yang  rendah (Akca et al., 2016). Chlorhexidine  sebagai  antimikroba  

dengan rumus kimia:    

 

Gambar 2.4 Struktur Kimia Chlorhexidine (Madigan et al., 2012) 

2.4.2. Farmakokinetik chlorhexidine 

 Chlorhexidine sangat sedikit diserap oleh saluran gastrointestinal, oleh 

karena  itu chlorhexidine  memiliki  toksisitas  yang  rendah.  Chlorhexidine  di 

absorbsi  ke  permukaan  gigi  atau mukosa  oral,  dental  plak  untuk  kemudian 

dilepas  dalam level  terapeutik  sehingga  lebih  efektif  dalam  mengontrol 

pertumbuhan  plak bakteri.  Chlorhexidine masih  terasa  efektif,  bila  30%  

dipertahankan  dalam  rongga  mulut  dan  kemudian  dirilis  secara  perlahan 

(Katzung, 2004). 

 Penelitian menunjukkan bahwa berkumur dengan chlorhexidine 0,2% dua 

kali  sehari  sebanyak 10 ml  dapat menurunkan  skor  plak  sebesar  85%  dan  

skor  perdarahan  sebesar  77% (Singh, 2010).  

 

 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS PERBEDAAN EFEKTIVITAS ANTARA ... AULIASARI SISKANINGRUM



2.4.3. Farmakodinamik chlorhexidine 

 Chlorhexidine  dapat  menyebabkan  kematian  sel  bakteri  dengan 

menimbulkan  kebocoran  sel  (pada  pemaparan  chlorhexidine  konsentrasi 

rendah)  dan  koagulasi  kandungan  intraselular  sel   bakteri  pada  pemaparan 

chlorhexidine konsentrasi tinggi (Singh, 2010). Chlorhexidine  akan  diserap  

dengan  sangat  cepat  oleh  bakteri  dan penyerapan  ini  tergantung  pada  

konsentrasi  chlorhexidine  dan  pH. Chlorhexidine menyebabkan kerusakan pada  

lapisan  luar  sel   bakteri, namun kerusakan  ini  cukup untuk menyebabkan 

kematian  sel  atau  lisisnya  sel (Singh, 2010).  

 Chlorhexidine  akan melintasi  dinding  sel  atau membran  luar,  diduga 

melalui proses difusi pasif, dan menyerang sitoplasmik bakteri atau membran  

dalam sel bakteri. Kerusakan pada membran semi permiabel  ini akan diikuti  

dengan  keluarnya  kandungan  intraselular  sel   bakteri.  Kebocoran  sel  tidak 

secara  langsung  menyebabkan  inaktivasi  selular,  namun  hal  ini  merupakan  

konsekuensi  dari  kematian  sel.  Chlorhexidine  konsentrasi  tinggi  akan 

menyebabkan  koagulasi  (penggumpalan)  kandungan  intraselular  sel  bakteri 

sehingga  sitoplasma  sel  menjadi   beku,  dan  mengakibatkan  penurunan  

kebocoran kandungan intraselular. Jadi terdapat efek  bifasik (memiliki 2 fase)  

chlorhexidine  pada  permeabilitas membran  sel  bakteri,  dimana   peningkatan 

kebocoran  kandungan  intraselular  akan  bertambah  seiring  bertambahnya 

konsentrasi  chlorhexidine,  namun  kebocoran  ini  akan  menurun  pada  

chlorhexidine  konsentrasi  tinggi  akibat  koagulasi  dari  sitosol  (cairan  yang 

terletak di dalam sel ) sel bakteri (Singh, 2010). 
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2.4.4. Efek samping chlorhexidine 

 Salah satu efek samping  dari  penggunaan  chlorhexidine  adalah  dapat  

meningkatkan  bau mulut (Singh, 2010). Efek  negatif  yang  paling  banyak  

dikeluhkan  oleh  pasien  pengguna  chlorhexidine  adalah  munculnya  noda  pada  

gigi,  mulut  dan  mukosa  pipi setelah  2  minggu  pemakaian.  Selain  itu,  

berkumur  dengan  menggunakan chlorhexidine  juga  dapat  menimbulkan  iritasi  

pada  mukosa  mulut,  sensasi terbakar, dan perubahan persepsi rasa (Singh, 

2010). 

 Dalam  satu  kasus  pernah  dilaporkan  bahwa  chlorhexidine  dapat 

menyebabkan suatu reaksi alergi pada kulit, yaitu urtikaria. Reaksi ini muncul 

pada  pasien  setelah  berkumur  dengan  chlorhexidine (Singh, 2010). Efek  

samping  yang  juga  dapat  ditimbulkan  oleh  penggunaan chlorhexidine dalam 

jangka waktu yang lama, diantaranya adalah :  

a.  Taste alteration   

b.  Staining / pewarnaan pada gigi, lidah dan restorasi   

c.  Iritasi mukosa   

d.  Deskuamasi mukosa   

e.  Contact dermatitis   

f.  Photosensitivity   

g.  Transient parotitis (Singh, 2010). 
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2.5. Povidone Iodine 

2.5.1. Definisi povidone iodine 

 Povidon-iodine  ialah  suatu  iodovor  dengan  polivinil  pirolidon  

berwarna coklat  gelap  dan  memiliki bau yang khas (Singh, 2010). Povidone-

iodine merupakan agens  antiseptik yang efektif pembersihan  kulit  baik  pra- 

maupun  pascaoperasi,  dalam penatalaksanaan  luka  traumatik  yang  kotor  pada  

pasien  rawat  jalan dan untuk mengurangi sepsis  luka pada  luka bakar. Povidone 

iodine bersifat tidak merangsang dan larut dalam air. Povidone iodine memiliki 

rumus kimia yaitu : 

 

Gambar 2.5 Struktur Kimia Povidone Iodine (Madigan et al., 2012) 

2.5.2. Farmakologi  povidone iodine 

 Suatu bahan organik dari bahan aktif polivinil pirolidon yang merupakan  

kompleks  iodine  yang  larut  dalam  air.  Bekerja  sebagai  bakterisid  yang  juga  

membunuh  spora,  jamur,  virus  dan  sporozoa.  Povidone  iodine  diabsorbsi  

secara sistemik  sebagai  iodine,  jumlahnya  tergantung  konsentrasi,  rute  

pemberian  dan karakter  kulit.  Povidone  iodine  digunakan  dalam  perawatan  

luka  namun  dapat menyebabkan  dermatitis  kontak  pada  kulit,  mempunyai  
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efek  toksikogenik terhadap  fibroblas and  lekosit, menghambat migrasi netrofil 

dan menurunkan sel monosit (Singh, 2010).. 

  Povidone  iodine  merupakan  iodine  kompleks  yang  berfungsi  sebagai 

antiseptik,  mampu  membunuh  mikroorganisme  seperti  bakteri,  jamur,  virus, 

protozoa,  dan  spora  bakteri pada permukaan.  Aktifitas  antiseptik  povidone  

iodine  dikarenakan kemampuan oksidasi kuat dari iodine bebas terhadap asam 

amino, nukleotida dan ikatan ganda, dan  juga  lemak  bebas  tidak  jenuh. Hal  ini 

menyebabkan povidone iodine  mampu  merusak  protein  dan  DNA  mikroba. 

Kemampuan  povidone iodine   dalam  hal  infalamasi  adalah menghambat  

interleukin-1  beta  (IL-1β) dan interleukin -8 (IL-8) (Singh, 2010)..  

2.5.3. Efek samping povidone iodine 

 Efek samping yang muncul pada penggunaan povidone iodine adalah 

Iritasi, reaksi toksik terhadap fibroblas kulit, paru-paru, keratinosit, serta 

osteoblas, kulit terbakar dan perubahan warna kulit (Singh, 2010).  

2.6. Candida Albicans 

 Rongga mulut merupakan suatu kondisi lingkungan yang cocok bagi 

kolonisasi ragi. Candida Albicans sebagai spesies ragi yang paling dominan 

dalam rongga mulut merupakan suatu  mikroorganisme  yang  pleomorfik  dengan  

bentuk  pertumbuhan  yang  berbeda,  yaitu berbentuk  batang,  ragi  (blastospora),  

hifa  atau  pseudohifa,  dan  klamidospora . Candida sebenarnya merupakan  flora 

normal mulut, namun berbagai  faktor seperti adanya gangguan sistem  imun  

maupun  penggunaan  obat-obatan  seperti  obat  antibiotik  dan  steroid  dapat 

menyebabkan  flora  normal  tersebut  menjadi  pathogen (Sardi et al., 2013) 
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2.6.1. Definisi 

 Candida  albicans  adalah  spesies  jamur  patogen  dari  golongan 

deuteromycota.  Spesies  cendawan  ini merupakan  penyebab  infeksi  

oportunistik yang disebut kandidiasis pada kulit, mukosa, dan organ dalam 

manusia. Beberapa karakteristik  dari  spesies  ini  adalah  berbentuk  seperti  telur  

(ovoid)  atau  sferis dengan  diameter  3-5  µm  dan  dapat memproduksi  

pseudohifa.  Spesies Candida Albicans memiliki  dua  jenis morfologi,  yaitu  

bentuk  seperti  khamir  dan  bentuk hifa. Selain itu, fenotipe atau penampakan 

mikroorganisme ini juga dapat berubah dari  berwarna  putih  dan  rata menjadi  

kerut  tidak  beraturan,  berbentuk  bintang, lingkaran,  bentuk  seperti  topi,  dan  

tidak  tembus  cahaya.  Jamur  ini  memiliki kemampuan untuk menempel pada 

sel inang dan melakukan kolonisasi. Candida Albicans merupakan jamur dimorfik 

karena kemampuannya untuk tumbuh dalam dua bentuk yang berbeda yaitu 

sebagai sel tunas yang akan berkembang menjadi blastospora dan menghasilkan 

kecambah yang akan membentuk hifa semu (Sardi et al., 2013). 

 Candida  dapat  eksis  dalam  rongga  mulut  sebagai  saprofit  tanpa 

menyebabkan  lesi  apapun.  Antara  genus  Candida,  Candida  albicans  diduga 

spesies patogen dan diterima  sebagai  faktor penyebab paling umum kandidiasis 

oral.  Candida  albicans  dapat  ditemukan  dalam  rongga mulut  yang  sehat  pada 

konsentrasi rendah (20 sel / cc saliva). Pada konsentrasi ini, organisme tidak bias 

terdeteksi di bawah mikroskop, tetapi hanya dapat dideteksi melalui kultur dalam 

media  tertentu  seperti  pada  Doxtroxe  Sabouroud  Agar  dalam  bentuk  koloni. 

Keseimbangan  flora  rongga  mulut  dapat  berubah  menimbulkan  suatu  
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keadaan patologis  atau  penyakit  karena  beberapa  faktor  seperti  kesehatan  

mulut  yang buruk,  obat  immunosupresan,  penyakit  sistemik  yang  

menurunkan  daya  tahan lokal tubuh (Sardi et al., 2013) 

2.6.2. Taksonomi candida albicans 

 Kedudukan dalam nomenklatur menurut Romas (1978) adalah : 

a) Divisi : Eurycophyta  

b) Kelas : Deuteromycetes  

c) Ordo : Cryptococcaceae 

d) Famili : Candidoidea  

e) Genus : Candida  

f) Spesies : Candida Albicans  

(Sardi et al., 2013) 

 

  Gambar 2.6  Candida Albicans 
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2.6.3. Morfologi dan identifikasi Candida Albicans 

 Candida Albicans mempunyai tiga bentuk morfologi yaitu : 

1. Yeast  Like  cells,  terlihat  sebagai  kumpulan  sel  berbentuk  bulat 

atauoval dengan variasi ukuran  lebar 2-8 µm dan panjang 3-4 µm, 

diameter 1,5-5 µm. Sel-sel tersebut dapat membentuk blastospora.  

2. Pseudohypha, karena blastospora tidak lepas dan terus membentuk 

tunas baru.  

3. Chlamydospora, dinding sel bulat dengan diameter 8-12 µm. 

Chlamydospora terbentuk jika Candida Albicans di kultur pada 

medium kurang nutrien seperti Corn meal agar. 

Ada beberapa kriteria untuk mengidentifikasi spesies Candida, yaitu :  

1. Warna,  teksture  (permukaan)  dan  bentuk  koloni  pada  media  

Sabouraud’s dextrose agar.  

2. Pemeriksaan mikroskopik. 

3. Adanya Chlamydospora.  

4. Fermentasi dan asimilasi pada karbohidrat khusus.  

 Struktur  fisik  Candida  albicans  terdiri  dari  dinding  sel,  membran  

sel, sitoplasma  dan  nukleus. Membran  sel  Candida  albicans  terdiri  dari  

fosfolipid ganda  (lipid bilayer),  lapisan  terluar kaya akan phosphatidyl, choline, 

ergosterol dan  sphingolipids.  Sphingolipids  mengandung  komponen  negatif  

paling  besar pada  membran  plasma  dan  memegang  peranan  penting  sebagai  

target antimikotik (Sardi et al., 2013). 
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2.7. Staphylococcus Aureus  

2.7.1. Definisi staphylococcus aureus  

 Staphylococcus Aureus (S.  aureus)  adalah bakteri  gram  positif yang 

menghasilkan  pigmen  kuning,  bersifat  aerob  fakultatif,  tidak menghasilkan 

spora dan  tidak motil, umumnya  tumbuh berpasangan maupun berkelompok, 

dengan diameter  sekitar 0,5-1,5 µm. Bakteri  ini  tahan  terhadap pengeringan dan  

dapat mentoleransi  garam  konsentrasi  tinggi  (NaCl  10%)  bila  ditanam pada 

media buatan. Walaupun pada manusia S. aureus adalah  flora normal, bakteri ini 

tetap menjadi patogen yang potensial (Madigan et al., 2012). Staphylococcus 

berasal  dari kata Staphy yang  berarti  kelompok  buah anggur dan coccus yang 

berarti benih bulat. Aureus berasal dari kata aurum yang  berarti  emas (Hill, 

1981). 

2.7.2. Taksonomi staphylococcus aureus 

Kedudukan dalam nomenklatur menurut Romas (1978) adalah : 

a) Kingdom : Bacteria 

b) Filum : Firmicutes 

c) Kelas : Bacilli 

d) Ordo : Bacillales 

e) Famili : Staphylococcaceae 

f) Genus : Staphylococcus 

g) Spesies : Staphylococcus Aureus 

(Sardi et al., 2013). 
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Gambar 2.7  Staphylococcus Aureus  

2.7.3. Morfologi dan identifikasi Staphylococcus Aureus 

 Batas-batas  suhu  untuk  pertumbuhan Staphylococcus  sp. adalah  15° 

dan  40°C  dengan suhu  optimum  37°C. Bakteri  ini  tumbuh  optimal dalam 

suasana aerob dan pH optimum adalah 7,4. Pada  lempeng agar, koloni berbentuk 

bulat, diameter 1-2mm, cembung, buram, mengkilat, dan konsistensi lunak. 

Warna khasnya adalah kuning keemasan dengan intensitas warna bervariasi. 

(Jawetz, Melnick and Adelberg, 2012) 

 Staphylococcus Aureus tergolong ke dalam bakteri gram positif. Bakteri 

gram positif memiliki  selubung  sel  yang  terdiri  atas membran  sel dan lapisan 

peptidoglikan yang  tebal (dinding sel). Pewarnaan pada  lapisan peptidoglikan  

lebih  dapat  mempertahankan  warnanya  saat  dibilas dengan alkohol sehingga 

bakteri gram positif mampu mempertahankan kristal  violet. Hal  ini memberikan 

warna  ungu  atau  biru pada  bakteri gram positif (Jawetz et al., 2012). 

 Bakteri  gram  positif yang  memiliki  bentuk  bulat  yang  mirip  

dengan Staphylococcus  sp. adalah Streptococcus  sp.  Uji  biokimia  diperlukan 

untuk membedakan kedua bakteri tersebut. Uji katalase dilakukan untuk 
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membedakan  antara  bakteri Staphylococcus  sp. dengan  bakteri Streptococcus 

sp. Uji biokimiawi  ini didasari oleh pembentukan enzim katalase  yang  dapat 

menguraikan  hidrogen  peroksida  (H2O2) menjadi air dan oksigen. 

Staphylococcus sp. dapat memproduksi enzim katalase sedangkan Streptococcus  

sp.  tidak  dapat memproduksi  enzim  tersebut (Jawetz, Melnick and Adelberg, 

2012). 
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2.8. Keaslian Penelitian  

Table. 2.4 Keaslian Penelitian  

No 

Judul Karya 

Penelitian & 

Penulis 

 

Variabel 

 

Jenis 

Penelitian 

 

sampel 
 

Hasil 

 

1 Randomized 

Clinical Trial of 

Oral Health 

Promotion 

Interventions 

Among Patients 

Following 

Stroke 

 

 (O. L. Lam et 

al., 2013) 

 

independen : 

1) Oral health 

promotion 

 

Dependen 

1) Dental plaque, 

2) gingival 

bleeding,  

3) oral functional 

status  

 

Randomized 

Controlled 

Trial Single 

Blind 

102 

(masing-masing 

kelompok terdiri 

dari 34 

partisipan) 

 

1. Penurunan plak gigi secara 

signifikan lebih besar pada  

2 kelompok yang menerima 

klorheksidin dibandingkan 

dengan kelompok yang 

menerima instruksi 

kebersihan mulut saja (P 

<0,001). 

2. Kondisi kesehatan mulut 

pasien dapat dijaga setelah 

stroke akut dengan 

penggunaan klorheksidin 

obat kumur 

 

2 Effect of  an 

Oral Hygienic 

Care Program 

for Stro 

Patients in the 

Intensive Care 

Unit 

 

 (Kim et al., 

2014) 

 

 

 

independen : 

1) Oral hygiene 

pasien ICU 

 

Dependen 

1) plaque  index, 

2) gingival  

index 

3) candida 

albicans pada 

lidah dan ludah 

Randomized 

Controlled 

Trial 

90 (dibagi 

menjadi 2) 

 

45: kelompok 

intervensi 

 

45: kelompok 

kontrol  

 

1. pada kelompok intervensi 

terjadi penurunan Candida 

Albicans signifikan. dengan 

nilai 

(P <0,05) setelah intervensi 

pada ludah 

2. pada kelompok intervensi 

tidak ada perubahan 

Candida Albicans signifikan 

pada Lidah 

3. jumlah plak indeks menurun 

pada kelompok intervesi  

 

3 

 

Effect of oral 

hygiene 

interventions on 

opportunistic 

pathogens in 

patients 

after stroke 

 

 (O. L. T. Lam 

et al., 2013) 

 

 

independen : 

1) Oral hygiene  

 

Dependen: 

1) anaerobic 

gram-negative 

bacilli 

(AGNB) pada 

saliva 

Randomized 

Controlled 

Trial 

102 

(masing-masing 

kelompok terdiri 

dari 34 

partisipan) 

 

 

1. pada ketiga kelompok 

perlakuan tidak terdapat 

perubahan yang signifikan.  

 

2. Hampir tiga perempat 

(72,8%) dari pasien 

terdeteksi basil anaerob 

gram negatif oral dan lebih 

dari setengah terdeteksi S 

aureus (56,8%) dan yeast 

(59,3%).  
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No 

Judul Karya 

Penelitian & 

Penulis 

 

Variabel 

 

Jenis 

Penelitian 

 

sampel 

 

Hasil 

 

4 Clinical and 

cost 

effectiveness of 

enhanced oral 

healthcare in 

stroke care 

settings 

(SOCLE II): A 

pilot, stepped 

wedge, cluster 

randomized, 

controlled trial 

protocol 

 

(Brady et al., 

2015) 

 

Independen : 

1) Oral hygiene 

pasien stroke 

 

Dependen : 

1) oral hygiene 

oleh perawat 

2) oral hygine 

oleh dokter 

gigi. 

 

Randomized 

Controlled 

Trial 

400 sample 

pasien  

60 perawat. 

 

 (dengan 

estimasi 23 

pasien/ hari) 

Tidak terdapat perbedaan 

yang signifikan pada hasil 

pemeriksaan mikrobiolgi, 

namun terdapat perbedaan 

pada tingkat kepuasan 

pasien.  

5 Oral Health-

Related Quality 

Of Life In 

Hospitalised 

Stroke Patients 

 

(Schimmel et 

al., 2011) 

 

Independen : 

1) Oral hygiene 

pada pasien 

fase akut stroke 

yang memiliki 

facial palsy.  

 

Dependen : 

1) Quality of life  

 

Case control 

study 

55 partisipan  

 

(31 : kasus dan  

24 : kelompok 

kontrol ) 

1. pada kelompok intervensi 

terjadi penurunan oral 

hygiene related Quality of 

Life  yang signifikan yaitu 

p<0.01jika dibandingkan 

dengan kelompok control 

2. keterbatasan fisik meningkat 

signifikan pada kelompok 

intervensi dengan P<0,05 

3. nyeri meningkat signifikan 

pada kelompok intervensi 

dengan P<0,05 

4. kesimpulan : Oral hygiene 

related quality of life 

signifikan menurun pada 

kelompok intervensi di RS 

berdasarkan  aspek 

keterbatasan fisik dan nyeri.  

 

6 The evaluation 

of oral health in 

stroke patients 

 

(Yoshida et al., 

2012) 

 

 

Independen : 

1) oral hygiene 

 

 

dependen :  

1) pasien stroke 

2) pasien stroke 

dengan 

penyakit 

penyerta 

seperti brain 

injury dan 

jantung.  

 

Case control 

study  

358 partisipan  

 

(181 : pasien 

stroke  

Dan 

176 : pasien 

penyakit lainnya 

seperti bran 

injury dan 

jantung  ) 

1. usia mempengaruhi kondisi 

oral hygiene yaitu 50 dan 60 

tahun dengan nilai P<0.05 

2.  kondisi oral hygiene pasien 

stroke lebih rendah daripada 

pasien penyakit lainnya 

3. tidak ada perubahan 

signifikan antara CVA 

iskemik dan hemorage 
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No 

Judul Karya 

Penelitian & 

Penulis 

 

Variabel 

 

Jenis 

Penelitian 

 

sampel 

 

Hasil 

 

7 Developing and 

evaluating the 

implementation 

of a complex 

intervention: 

using mixed 

methods 

to inform the 

design of a 

randomised 

controlled 

trial of an oral 

healthcare 

intervention 

after 

stroke 

 

(Brady et al., 

2011) 

 

Oral hygeien pada 

pasien stroke  

Mixed method 

(Quantitative 

dan 

qualitative)  

40 partisipan 

pasien stroke 

Dan 26 perawat  

terdapat hubungan antara 

oral hygiene dan pelayanan 

perawat dalam memberikan 

intervensi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 A study on oral 

rehabilitation in 

stroke patients: 

analysis 

of a group of 33 

patients 

 

(Corsalini et al., 

2010) 

 

 

Independen : 

1) Oral hygiene  

 

Dependen :  

1) Pasien stroke 

yang 

menggunakan 

gigi palsu 

Observational 

longitudinal 

study 

33 1. Terdapat 42,4% gigi palsu 

perlu diperbaiki, 27,3 perlu 

rebase dan 30,3 kondisi 

baik.  

2. Peran penyedia kesehatan 

mulut adalah fundamental 

untuk menjaga kesehatan 

mulut yang baik dan 

menghindari penyakit mulut 

pada pasien stroke. Kondisi 

pasien dipantau teratur dan 

ditindaklanjuti setelah 1 

bulan dan setiap 3-4 bulan 

sekali 

 

9 

 

Agreement 

between patient 

and proxy 

assessments of 

oral 

health-related 

quality of life 

after stroke: an 

observational 

longitudinal 

study 

 

(McGrath et al., 

2009) 

 

 

 

Independen :  

1) Oral hygiene 

pasien stroke 

 

Dependen : 

1) Quality of life  

 

 

Observasional 

longitudinal 

study  

161 

 

 

(121: kelompok 

fase akut stroke  

Dan  

65 : kelompok 6 

bulan setelah 

pulang rumah 

sakit) 

OHRQOL Menunjukkan 

perbaikan signifikan dengan nilai 

P<0,05 Setelah Pasien Berada Di 

Lingkungan Komunitas.  
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No 

Judul Karya 

Penelitian & 

Penulis 

 

Variabel 

 

Jenis 

Penelitian 

 

sampel 

 

Hasil 

 

10 Oral carriage of 

yeasts and 

coliforms in 

stroke sufferers: 

a prospective 

longitudinal 

study   

 

(Zhu et al., 

2008) 

 

 

Independen : 

1) Oral hygiene 

pasien stroke  

 

Dependen : 

1) Candida 

albicans  

2) Yeast 

3) Coliforms  

Prospektif 

Longitudinal 

study 

56 sample 

diambil dengan 

oral rinse 

technique  

 

dan  

 

56 sample 

diambil dengan 

imprint culture 

technique  

1. Jumlah kolini Candida 

Albicans  meningkat 

signifikan pada pasien 

stroke akut dengan  p 

<0.05dan menurun pada 

pasien rawat jalan  

2. terjadi peningkatan 

signifikan karies gigi dan 

jumlah Candida Albicans 

pada pasien fase akut 

dengan nilai (P<0.05) 

 

 

 

11 

 

Organisation, 

practice and 

experiences of 

mouth hygiene 

in stroke unit 

care: a mixed-

methods study 

 

(Horne et al., 

2015) 

 

 

 

Pasien stroke di 

Unit stroke  

Cross-

sectional 

survey 

 

 

11  perawatan Oral pasca-stroke 

dapat ditingkatkan dengan 

meningkatkan  

'kesadaran, pemahaman dan 

pengetahuan tenaga medis yang 

memberikan intervensi.  

12 Oral health-

related quality 

of life of stroke 

survivors on  

discharge from 

hospital after 

rehabilitation 

 

(Mcmillan et 

al., 2005) 

 

 

 

 

pasien stroke stabil 

yang akan pulang 

dari RS  

Cross 

sectional study 

86 pastisipan 

 

(43 : kelompok 

intervensi 

Dan 

43 kelompok 

control) 

1. Fungsi fisik, peran fisik, 

role-emosional dan mental 

domain kesehatan, stroke 

survivors memiliki secara 

signifikan nilai lebih rendah. 

skor Themedian GOHAI 

untuk kelompok stroke 

adalah 52 dan 54 untuk 

kelompok pembanding 

2. OHRQoL adalah secara 

signifikan lebih buruk 

setelah stroke, meskipun 

pasien dianggap secara fisik 

cukup baik 

untuk keluar dari rumah 

sakit. Terjadi beberapa 

penurunan OHRQoL 
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No 

Judul Karya 

Penelitian & 

Penulis 

 

Variabel 

 

Jenis 

Penelitian 

 

sampel 

 

Hasil 

 

13 Oral  health  

related  quality  

of  life  and  it’s  

related  factors  

of  stroke 

patiens at home 

in Korea. 

 

(Jang et al., 

2015) 

 

Independen : 

1) Oral hygiene 

pada pasien 

stroke rawat 

jalan di rumah 

 

Dependen :  

1) Quality of life  

Cross 

sectional study 

549 pasien stroke dengan tingkat 

disabilitas tinggi dan Quality of 

Life rendah  

berhubungan dengan kualityas 

oral hygiene yang buruk. 

Dengan Nilai signifikan  

 (P <0.001) 

 

 

14 Oral health 

status in 

patients with 

acquired brain 

injury: a 

systematic 

review 

 

(Kothari et al., 

2017) 

 

 

Independen :  

1) Oral hygiene 

pasien brain 

injury  

 

Dependen : 

1) anaerobic 

gram-negative 

bacilli 

(AGNB), 

2) Caries 

3) Candida 

albicans  

4) Yeast 

5) Coliforms 

6) Plaque 

 

Systematic 

review 

27 jurnal pasien stroke dengan brain 

injury mempunyai kondisi klinis 

oral hygiene yang buruk seperti 

munculnya plak, caries gigi, 

kehilangan gigi,  dan gusi 

berdarah 

 

 

15 Comparative 

study of 2 oral 

care protocols 

in intensive care 

units 

(Ory et al., 

2016) 

Independen : 

Oral hygiene pasien  

 

Dependen :  

1) Kebersihan 

lidah 

2) Gingival 

3) Gigi 

4) Dan mukosa 

Cohort study P1 : 425 

partisipan 

 

P2 : 474 

partisipan 

Score keberihan mulut tinggi 

terhadap perlakuan kedua yaitu 

menggunakan stik, sikat gigi dan 

chlorhexidine sebagai 

mouthwash pada pasien di ruang 

ICU dibandingkan perlakuan 

pertama yang hanya 

menggunakan stik.  
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Gb. 3.1 Kerangka Konsep perbedaan efektifitas antara oral hygiene 

chlorhexidine dengan Povidon Iodine terhadap pertumbuhan kolonisasi 

Staphylococcus aureus, dan Candida albicans pada klien stroke. 

BAB 3 

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

3.1 Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\\ 

 

Stroke :  

Gangguan neurologik mendadak yang terjadi akibat pembatasan atau berhentinya  aliran darah 

melalui sistem suplai arteri otak  (Price, S.A & Wilson, 2012). 

Pada klien  stroke  dapat terjadi gangguan saraf Cranialis, paralisis, kelumpuhan, hilangnya 

sensasi diwajah, kesulitan berbicara, kesulitan menelan, dan  gangguan kesadaran. 

Pemenuhan kebutuhan dasar terganggu yaitu kebersihan mulut (oral hygiene) 

Sekresi saliva  

Mulut kering 

Infeksi sekunder: 

- Meningitis 

- Aspirasi 

pneumonia 

oral hygiene chlorhexidine  

Mulut lembab  

Stimulasi kimiawi :  

chlorhexidine sebagai anti mikroba 

spectrum luas gram positif, gram 

negative dan anti jamur 

Bersifat antiseptic : 

membersihkan pathogen 

dari permukaan  

Membunuh bakteri 

Pathogen muncul pada rongga mulut dan saliva: 

• Staphylococcus aureus 

• Candida albicans 

   

 

45 

oral hygiene 

Povidon Iodine  

Anti adhesi, menghambat 

kolonisasi dan mematikan 

pathogen  

• Staphylococcus aureus  

• Candida albicans 

  

 

• Staphylococcus aureus  

• Candida albicans 

  

 

Aktivasi asinar sel        sekresi saliva  

Flora mulut normal 

Keterangan : 

      Diteliti 

      Tidak diteliti 
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Pada gambar 3.1 menjelaskan bahwa pada pasien stroke dapat terjadi 

gangguan pada saraf cranialis sehingga menyebabkan beberapa kondisi klinis 

yaitu paralisis, kelumpuhan, hilangnya sensasi diwajah, kesulitan berbicara, 

kesulitan menelan, dan  gangguan kesadaran. Kondisi tersebut mengakibatkan 

kebutuhan dasar manusia terganggu yaitu kebersihan mulut (oral hygiene). Pada 

rongga mulut dengan kualitas oral hygiene buruk terjadi proses penurunan  sekresi 

saliva sehingga menyebabkan mulut kering dan munculnya beberapa pathogen. 

pathogen yang muncul dapat berupa bakteri dan jamur yaitu Staphylococcus 

aureus dan candida albican.  

Standart prosedur pelaksanaan oral hygiene pada pasien stroke di Rumah 

Sakit menggunakan larutan Povidone iodine kumur dengan metode kumur tanpa 

sikat gigi. Hal ini dilakukan karena larutan tersebut mudah dijumpai dan metode 

yang mudah di ruang rawat inap Rumah sakit. Namun penggunaan  Povidone 

iodine  tidak spesifik sebagai antimikroba spektrum luas sehingga tidak efektif 

mengurangi pertumbuhan pathogen serta kurang dapat menjaga kebersihan dalam 

waktu yang lama. Hal ini menyebabkan angka kejadian infeksi rongga mulut pada 

pasien stroke masih terjadi dan belum dapat dijelaskan (Badan Penelitian dan 

Pengembangan Kesehatan, 2013). Oleh sebab itu, dibutuhkan alternatif larutan 

lain agar dapat lebih efektif  menurunkan kejadian infeksi mulut. Salah satu 

larutan yang diketahui yaitu Chlorhexidine.  

Chlorhexidine merupakan larutan  Mouthwash agen antiseptik spektrum 

luas (gram positif, gram negatif, dan ragi) dengan mekanisme kerja sebagai Anti 
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adhesi, menghambat kolonisasi dan mematikan pertumbumbuhan pathogen,  

sehingga pertumbuhan bakteri berkurang dan flora mulut normal.   

3.2 Hipotesis Penelitian  

 

Oral hygiene chlorhexidine lebih efektif menurunkan jumlah kolonisasi 

Staphylococcus aureus, dan Candida albicans dibandingkan dengan povidone 

iodine pada klien stroke.  
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BAB 4 

METODE PENELITIAN 

4.1 Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian quasi experiment dengan rancangan  

time series group design.  Desain ini digunakan untuk membandingkan efektifitas 

intervensi yang diberikan pada kelompok perlakuan dengan kelompok kontrol 

pada sebelum, saat hari k-3 intervensi dan sesudah pemberian intervensi.  

Dalam pelaksanaan penelitian, kelompok perlakuan diberi intervensi oral 

hygiene chlorhexidine sedangkan kelompok kontrol diberi intervensi oral hygiene 

Povidon Iodine. Oral hygiene dilakukan 1x/hari pagi hari pada Ruang rawat inap 

klien stroke. Kedua kelompok dilakukan pengambilan spesimen swab 

tenggorokan untuk pengukuran jumlah Staphylococcus Aureus, dan Candida 

Albicans sebelum, saat dan sesudah intervensi. Rancangan penelitian digambarkan 

sebagai berikut: 

Tabel 4.1 Rancangan penelitian time series group design 

Subjek Pra Perlakuan Time series   Pasca-tes 

K – A 

K – B 

O 

O 

Waktu 1 

I a 

- 

Waktu 2 

I a` 

- 

Waktu 3 

O1 – A 

O1 – B 

Waktu 4 

(Sumber: Nursalam, 2016) 

Keterangan: 

K – A : Subjek perlakuan (klien stroke) chlorhexidine 

K – B : Subyek control (klien stroke) Povidon Iodine 

O :Pengambilan specimen swab untuk mengukur jumlah Staphylococcus 

Aureus, dan Candida Albicans sebelum intervensi 

I : Intervensi oral hygiene chlorhexidine 1x/hari pada pagi hari 

O1 (A+B) : pengambilan specimen swab untuk mengukur jumlah 

Staphylococcus Aureus, dan Candida albicans, sesudah intervensi 

(kelompok perlakuan dan kontrol) 

48 
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Waktu 1 : Pengukuran awal (pre – test) pada hari ke – 1 sebelum dilakukan 

intervensi untuk pengukuran jumlah Staphylococcus Aureus, dan 

Candida albicans. 

Waktu 2 : Pelaksanaan intervensi pada kelompok perlakuan dimulai hari ke 

– 1 hingga hari ke – 5.  

Waktu 3  : pengukuran time series saat intervensi hari Ke-3 untuk variabel 

Staphylococcus Aureus, dan Candida albicans (kelompok 

perlakuan dan kontrol). 

Waktu 4 : Pengukuran akhir (post – test) pada hari ke – 6  

 

4.2 Populasi, Sampel, dan Sampling 

4.2.1. Populasi  

Populasi penelitian ini adalah klien stroke yang dirawat di Rumah Sakit 

Umum Daerah Kab. Jombang sejumlah 179 pada bulan Januari 2018. 

4.2.2. Sampel  

Sampel adalah bagian dari populasi terjangkau yang dapat dipergunakan 

sebagai subjek penelitian melalui sampling (Nursalam, 2016). Sampel penelitian 

ini adalah klien stroke yang dirawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah Kab. 

Jombang.  yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 

Kriteria Inklusi: 

1. Klien yang terdiagnosis stroke 

2. Klien dengan disfagia 

3. Usia 45-70 tahun 

4. Tidak terdapat infeksi mulut 

Kriteria Eksklusi: 

1. Klien gelisah dan atau tidak kooperatif 

2. Klien dengan penurunan kesadaran 

3. Klien stroke dengan Brain Death  
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4. Kline stroke dengan suspek dan atau fraktur cervical  

5. Klien menggunakan oral appliance (Oropharingeal tube, dan ventilator) 

Penghitungan besar sampel dihitung berdasarkan Dahlan (2013) untuk 

analisis kategorik berpasangan sebagai berikut: 

n1 =  n2 =  [
(𝑍𝛼√2𝑃𝑄+𝑍𝛽√𝑃1𝑄1+𝑃2𝑄2)

P1−P2
]

2

 

n1 =  n2 =  [
(1,96√2(0,3)(0,7)+1,28√(0,6)(0,4)+(0)(1))

0,6−0
]

2

 

n1 = n2 = [
(1,96√0,42+ 1,28√0,24)

0,6
]

2

 

n1 = n2 = [
1,274+0,6272

0,6
]

2
 

n1 = n2 =  16,03 = 17   

 

Keterangan : 

n  = Besar sampel 

Zα = Kesalahan tipe I, α (ditetapkan) = 5% dua arah = 1,96 

Zβ = Kesalahan tipe II, β (ditetapkan) = 20% dua arah = 1,28 

P1 = Proporsi pada kelompok yang sudah diketahui nilainya 

P2        = Proporsi pada kelompok yang nilainya merupakan harapan 

peneliti 

P = Proporsi total = (P1 + P2 ) x 1/2 

Q = 1 – P 

Q1 = 1 – P1 

Q2 = 1 – P2 

 

Untuk menghindari adanya sampel yang drop out maka dilakukan koreksi 

sebesar 20%, maka besar sampel yang dibutuhkan adalah 20 per kelompok. 

Kriteria drop out dalam penelitian ini meliputi : 

1. Klien stroke yang meninggal sebelum perlakuan selesai  

2. Klien stroke yang mendadak mengalami hipotensi 

3. Klien stroke yang mengalami perburukan kondisi secara mendadak 

4. Klien dan atau keluarga mengundurkan diri saat penelitian 
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4.2.3. Sampling  

Sampling adalah proses menyeleksi porsi dari populasi untuk dapat 

mewakili populasi (Nursalam, 2016). Teknik pengambilan sampel menggunakan 

probability sampling dengan simple random sampling yaitu teknik penetapan 

sampel dengan cara memilih sampel secara acak di antara populasi yaitu sebanyak 

20 responden untuk kelompok intervensi dan 20 responden untuk kelompok 

kontrol. (Nursalam, 2016). Penetapan sampel dengan cara menuliskan nama 

responden pada kertas, memasukkan pada kotak dan mengambil secara acak.  
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4.3 Kerangka Operasional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Kerangka Operasional Perbedaan Efektifitas Antara  Oral 

Hygiene Chlorhexidine Dengan Povidon Iodine Terhadap Pertumbuhan 

Kolonisasi Staphylococcus Aureus, Dan Candida Albicans Pada Klien Stroke 

Di Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Jombang. 

 

Populasi: 

Seluruh klien stroke yang dirawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Jombang. 

Sampel: 

Klien stroke yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi, n = 20 

Pre test: 

Mengukur jumlah kolonisasi  Staphylococcus aureus  dan Candida albicans dilakukan 

pada hari ke-1 sebelum perlakuan di Lab. Mikrobiologi. 

 

Kelompok Perlakuan (n= 20)  dilakukan 

tindakan oral hygiene chlorhexidine 1x/hari 

pada pagi hari selama 5 hari 

 

 

Kelompok Kontrol (n= 20) dilakukan 

tindakan oral hygiene Povidon Iodine 

1x/hari pada pagi hari selama 5 hari 

 

 

 

Post test: 

Pengambilan specimen swab dan mengukur jumlah kolonisasi Staphylococcus aureus  dan 

Candida albicans pada hari ke-6 pagi hari di Lab. Mikrobiologi. 

 

Analisis Data: 

1. Analisis normalitas data tiap kelompok menggunakan kolmogorov-smirnov test 

2. Analisis homogenitas varian antar kelompok menggunakan levene`s test  

3. Analisis varian menggunakan General linier model repeated measures test 

4. Analisis perbedaan bermakna dilakukan uji post hoc menggunakan uji benferonni   

 

Hasil penelitian 

Kesimpulan 

Simple random sampling 

Time series : 

Pengambilan specimen swab dan mengukur jumlah kolonisasi Staphylococcus aureus, 

dan Candida albicans pada hari ke-3 pagi hari di Lab. Mikrobiologi. 
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4.4 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

4.4.1. Variabel Penelitian 

1. Variabel Independen 

Variabel independen adalah variabel yang nilainya menentukan variabel 

lain (Nursalam, 2016). Variabel independen dalam penelitian ini adalah 

oral hygiene chlorhexidine  dan Povidon Iodine. 

2. Variabel Dependen 

Variabel dependen adalah variabel yang nilainya ditentukan oleh 

variabel lain (Nursalam, 2016). Variabel dependen dalam penelitian ini 

antara lain; jumlah kolonisasi  Staphylococcus Aureus, dan Candida 

albicans.  

3. Variabel kendali  

Variabel kendali adalah variabel yang nilainya dikendalikan dalam 

penelitian (baik seluruhnya atau sebagian saja). Variabel kendali dalam 

penelitian ini adalah metode pengambilan specimen, dosis larutan, 

lingkungan responden, dan cara pemberian larutan. 
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4.4.2. Definisi Operasional 

Tabel 4.3 

Definisi Operasional Perbedaan Efektifitas Antara Oral Hygiene 

Chlorhexidine Dengan Povidon Iodine Terhadap Pertumbuhan  Kolonisasi 

Staphylococcus Aureus, Dan Candida Albicans Pada Klien Stroke Di Rumah 

Sakit Umum Daerah Kab. Jombang. 

 
Variabel Definisi 

Operasional 

Parameter Alat Ukur Skala 

Data 

Skor 

Independen : 

chlorhexidine  

Tindakan 

membersihkan 

kotoran di 

dalam mulut 

untuk 

mengurangi 

infeksi 

menggunakan 

larutan 

chlorhexidine 

0,2% sebanyak 

10 ml yang 

bersifat 

antimikroba 

sprektrum luas 

tanpa 

menelannya  

8) Cuci tangan dan 

atur alat 

9) Jelaskan 

prosedur 

10) atur posisi klien. 

11) Pasang sarung 

tangan 

12) Lapisi handuk di 

bawah leher 

klien dan bantu 

klien berkumur 

dengan air 

13) Gosok gigi klien 

dengan sikat gigi 

elektrik. 

14) Bilas dengan air. 

15) Kumur dengan 

larutan 

chlorhexidine 

0,2% sebanyak 

10 ml  1x/hari 

sebelum makan 

pagi selama 5 

hari. 

 

SOP Nominal chlorhexi

dine 0,2% 

sebanyak 

10 ml   

Povidon 

Iodine 

Tindakan 

membersihkan 

kotoran di 

dalam mulut 

untuk 

mengurangi 

infeksi 

menggunakan 

Povidon Iodine  

kumur sebanyak 

10 ml yang 

bersifat 

antiseptic tanpa 

menelannya  

 

1. Cuci tangan dan 

atur alat 

2. Jelaskan 

prosedur 

3. atur posisi klien. 

4. Pasang sarung 

tangan 

5. Lapisi handuk di 

bawah leher 

klien dan bantu 

klien berkumur 

dengan air 

6. Gosok gigi klien  

7. Bilas dengan air. 

8. Kumur dengan 

larutan Povidon 

Iodine kumur 

sebanyak 10 ml 

1x/hari sebelum 

makan pagi 

selama 5 hari. 

SOP Nominal Povidon 

Iodine 

kumur 

sebanyak 

10 ml 
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Variabel Definisi 

Operasional 

Parameter Alat Ukur Skala 

Data 

Skor 

Dependen : 

Staphylococcu

s Aureus 

 

Suatu jenis 

bakteri yang 

muncul pada 

rongga mulut 

saat terjadi 

infeksi. Jumlah 

koloni dengan 

ukuran 0,5-1,5 

µm dan 

berbentuk bulat 

Jumlah  kolonisasi 

Staphylococcus 

Aureus yang ditanam 

pada media MSA, 

lalu dihitung tiap 

kelompok. 

Penghitungan 

dilakukan 24 jam 

setelah pengambilan 

specimen 

menggunakan colony 

counter.  

 

 

Specimen 

diambil 

dari kultur 

swab 

tenggoroka

n pagi hari, 

lalu 

dilakukan 

kultur di 

laboratoriu

m 

mikrobiolo

gi dan 

lembar 

observasi  

rasio Jumlah 

koloni 

dengan 

ukuran 

0,5-1,5 

µm dan 

berbentuk 

bulat  

Candida 

albicans 

Suatu jenis 

jamur yang 

muncul pada 

rongga mulut 

saat terjadi 

infeksi. Jumlah 

kolonisasi jamur 

berbentuk bulat 

lonjong 

bertunas, 2-3 µ 

× 4-6µ pada 

media 

Jumlah kolonisasi  

Candida albicans 

yang ditanam pada 

media SDA, lalu 

dihitung tiap 

kelompok. 

Penghitungan 

dilakukan 24 jam 

setelah pengambilan 

specimen 

menggunakan colony 

counter..  

Specimen 

diambil 

dari kultur 

swab 

tenggoroka

n pagi hari, 

lalu 

dilakukan 

kultur di 

laboratoriu

m 

mikrobiolo

gi dan 

lembar 

observasi 

rasio Jumlah 

kolonisasi 

jamur 

berbentuk 

bulat 

lonjong 

bertunas, 

2-3 µ × 4-

6µ pada 

media  
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4.5 Alat dan Bahan Penelitian 

4.5.1. Perawatan oral hygiene 

1. Bengkok 

2. Handuk atau waslap dan perlak 

3. Segelas air 

4. Gelas standart 

5. Larutan chlorhexidine  

6. Larutan povidon iodine  

7. Suction (untuk pasien tidak sadar) 

8. Sarung tangan dan masker  

(Johnson and Temple, 2005) 

4.5.2. Pengambilan specimen swab  

1. Lidi kapas steril 

2. Spatel lidah steril 

3. Senter 

4. Aquabides 

5. Sarung tangan 

6. Bengkok atau alas 

(Johnson and Temple, 2005) 

4.6 Instrumen Penelitian 

Instrumen penilaian variabel dalam penelitian ini berupa SOP oral 

hygiene, lembar observasi dan hasil biakan kultur swab tenggorokan di 

Laboratorium Mikrobilogi untuk mengetahui jumlah Staphylococcus Aureus, dan  
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Candida Albicans sebagai tanda infeksi mulut  pada klien stroke.  Hasil dari 

pengukuran pada alat-alat tersebut, dicatat pada lembar observasi yang terdiri dari 

lembar observasi jumlah Staphylococcus Aureus, dan  Candida albican. 

 

4.7  Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di ruang rawat inap flamboyan pasien stroke 

Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Jombang. Penelitian ini diawali dengan 

penyusunan proposal penelitian pada bulan September – Desember 2017. 

Pelaksanaan penelitian dilakukan pada 22 Januari – 13 Februari 2018. 

Penyusunan hasil dan pembahasan penelitian dilakukan pada bulan Maret 2018.   

 

4.8  Prosedur Penelitian Dan Pengumpulan Data 

4.8.1. Tahap Persiapan 

1. Peneliti mengajukan terlebih dahulu uji kelayakan etik terhadap 

proposal tesis yang telah disetujui oleh dewan penguji kepada Komisi 

Etik Penelitian Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga.  

2. Peneliti mengajukan izin kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah 

Kab. Jombang melalui surat pengantar dari Dekan Fakultas 

Keperawatan Universitas Airlangga. 

3. Melakukan identifikasi klien stroke sesuai dengan kriteria inklusi dan 

eksklusi di Ruang Flamboyan  RSUD Kab Jombang. 

4. Memberikan informed consent dan lembar persetujuan penelitian 

kepada responden penelitian. 
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5. Membagi responden ke dalam kelompok perlakuan dan kontrol. 

Pembagian kelompok dilakukan dengan cara menuliskan nama 

responden, meletakkan di kotak dan diambil secara acak. Klien stroke 

yang memenuhi kriteria dibagi menjadi 2.  

4.8.2. Tahap Pelaksanaan 

1. Penelitian diawali dengan pengkajian rongga mulut pada hari ke 1 pagi 

hari pasien MRS. Bila sesuai dengan kriteria inklusi, maka dilakukan 

intervensi  selama 5 hari. 

2. Kelompok perlakuan dan kelompok kontrol diambil spesimen swab 

tenggorokan pada hari ke-1 sebelum dilakukan intervensi pagi hari.  

3. Kelompok perlakuan diintervensi oral hygiene chlorhexidine yaitu 

dengan memberikan perawatan mulut dengan larutan chlorhexidine 

0,2% sebanyak 10 ml  1x/hari sebelum makan pagi. Sedangkan 

kelompok kontrol dilakukan oral hygiene Povidon Iodine sebanyak 10 

ml  1x/hari sesuai dengan protap yang ada di ruangan. Intervensi 

dilakukan selama 5 hari. Prosedur  dilakukan oleh peneliti.  

4. Pada hari ke- 3 saat intervensi dilakukan pengambilan time series 

specimen swab pagi hari pada bagian palatum, mukosa bukal kanan 

dan kiri serta dorsum lidah menggunakan swab stick dan dilakukan 

kultur  di laboratorium mikrobilogi.  Prosedur pengambilan sampel 

dilakukan oleh peneliti.  

5. Hari ke – 6 setelah intervensi diambil spesimen swab pagi hari pada 

bagian palatum, mukosa bukal kanan dan kiri serta dorsum lidah 
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menggunakan swab stick dan dilakukan kultur  di laboratorium 

mikrobilogi. Prosedur pengambilan sampel dilakukan oleh peneliti.  

4.8.3. Pelaksanaan oral hygiene  

1. Cuci tangan dan atur alat 

2. Jelaskan prosedur 

3. Turunkan side rail dan atur posisi klien ke salah satu posisi berikut : 

telentang dengan sudut lebih dari 45 derajat (jika tidak ada 

kontraindikasi), berbaring miring atau terlentang dengan kepala 

ditolehkan ke arah samping. 

4. Pasang sarung tangan dan masker 

5. Letakkan bengkok dan Lapisi handuk di bawah leher klien   

6. Bantu klien berkumur dengan chlorhexidine / Povidone Iodine selama 

kurang lebih 30 detik pada pagi hari.  

7. Evaluasi dan dokumentasi 

4.8.4. Pengambilan specimen swab 

1. Menggunakan spatel lidah, tekan lidah pasien ke bawah . perintahkan 

agar pasien berkata “aahhhh” membantu meratakan lidah.  

2. Perhatikan bagian belakang tenggorokan.  

3. Periksa dengan cermat apakah terdapat tanda - tanda peradangan dan 

eksudat, pus, endapan membranosa, atau ulkus 

4. Dilakukan swab pada bagian palatum, mukosa bukal kiri dan kanan 

seta dorsum lidah menggunakan stik swab steril. Berhati hati untuk 

tidak menyentuh bagian lain dari mulut.   
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5. Taruh kembali kapas swab tersebut di dalam tabung-reaksi steril 

6. Kapas swab steril dibawa ke lab mikrobiologi dalam waktu <1 jam.  

untuk dilakukan analisis  

4.8.5. Perhitungan jumlah kolonisasi 

4.8.5.1. Candida Albicans  

1. Sampel didapat dari specimen swab tenggorokan pasien yang telah 

dibawa ke laboratorium menggunakan media transport tabung reaksi 

steril.  

2. Specimen ditanam pada media sabouraud dextrose agar  (SDA) untuk 

pertumbuhan candida 

3. Disterilkan media  yang telah dibuat dengan menggunakan autoclave 

pada suhu 121oC selama 30 menit. 

4. Didinginkan media dengan cara dibiarkan selama kurang lebih 15 

menit 

5. Diambil sampel dengan menggunakan ose steril kemudian tanam 

didalam cawan petri yang telah berisi media SDA steril 

6. Diinkubasi selama 24 jam pada suhu 37oc 

7. Dilakukan pengamatan secara mikroskopik pada koloni yang tumbuh 

dimedia tersebut berupa warna koloni dan bentuk koloni 

8. Menghitung jumlah koloni menggunakan colony counter dan mencatat 

pada lembar observasi. 

4.8.5.2. Staphylococcus Aureus  

1. Sampel didapat dari specimen swab tenggorokan pasien yang telah 

dibawa ke laboratorium menggunakan media transport tabung reaksi 

steril.  
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2. Specimen ditanam pada media mannitol salt agar (MSA) untuk 

pertumbuhan staphylococcus aureus 

3. Disterilkan media  yang telah dibuat dengan menggunakan autoclave 

pada suhu 121oC selama 30 menit. 

4. Didinginkan media dengan cara dibiarkan selama kurang lebih 15 

menit 

5. Diambil sampel dengan menggunakan ose steril kemudian tanam 

didalam cawan petri yang telah berisi media MSA steril 

6. Diinkubasi selama 24 jam pada suhu 37oc 

7. Dilakukan pengamatan secara makroskopik menunjukkan karakteristik 

berupa bulat, licin, berwarna putih susu, dan media berubah 

kekuningan. Pengamatan secara mikroskopik berupa pewarnaan gram 

dengan karakteristik berubah warna keunguan dan berbentuk bulat 

menggerombol seperti anggur, selanjutnya dilakukan uji katalase 

menggunakan H202 dengan karakteritik staphylococcus yang berbuih.  

8. Menghitung jumlah koloni menggunakan colony counter dan mencatat 

pada lembar observasi. 

4.9 Analisis Data 

4.9.1. Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif disajikan untuk menjelaskan karakteristik partisipan 

meliputi usia, jenis kelamin, dan diagnosis medis yang ditampilkan dalam bentuk 

nilai distribusi dan frekuensi. Untuk data nominal atau ordinal ditampilkan nilai 

median, modus, nilai minimum dan maksimum. 

4.9.2. Analisis Inferensial  

Analisis inferensial dilakukan secara bivarat, hal ini bertujuan untuk 

mengetahui hubungan masing-masing variabel. Dari hasil penghitungan jumlah 
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staphylococcus aureus, dan candida albicans  pada masing-masing sampel pada 

setiap perlakuan. Analisis bivariat meliputi uji statistik menggunakan uji 

normalitas, uji homogenitas, dan General Linier Model- Repeated Measures 

(GLM-RM) pada 40 responden. Output  hasil  analisis  dapat  dilihat  pada  lembar  

lampiran.  Penelitian  ini menggunakan taraf  kepercayaan  95%  (α  =  0,05).  

Jumlah kolonisasi bakteri  dianalisa pada hari ke-0, ke-3, dan ke-6. 

4.9.2.1 Uji normalitas 

Sebelum  melakukan  analisis  data  menggunakan  Uji  General Linier 

Model Repeated Measure (GLM-RM)  sebagai  uji  parametrik,  diperlukan  

pemenuhan  atas beberapa asumsi data, yaitu data harus mempunyai sebaran 

normal dan ragam yang homogen. UJi  normalitas  menggunakan  uji  

Kolmogorov-Smirnov terhadap jumlah kolonisasi sebelum diberi perlakuan pada 

hari ke-0 dan hasil  penurunan  jumlah kolonisasi  pada  hari  ke-3,  dan ke-6, di 

dapatkan  p-value  (nilai  signifikansi) > α  (0,05)  yang menunjukkan  data 

berdistribusi  normal.  Selanjutnya Data dapat dilakukan pengujian dengan uji 

General Linier Model Repeated Measure (GLM-RM). 

4.9.2.2 Uji homogenitas 

Uji homogenitas yang dilakukan pada penelitian ini adalah menggunakan 

uji Levene (Levene  test homogeneity of variances) terhadap  jumlah kolonisasi. 

Berdasarkan uji  Levene di dapatkan p-value (nilai signifikansi) > α (0,05) 

sehingga data mempunyai ragam yang homogen. Selanjutnya Data dapat 

dilakukan pengujian dengan uji GLM-RM. 
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4.9.2.3 Uji General Linier Model Repeated Measure (GLM-RM) 

Penelitian  ini  menggunakan  variabel  numerik  yaitu  ingin mengetahui  

adanya  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  pemberian oral hygiene 

chlorhexidine terhadap jumlah kolonisasi staphylococcus aureus dan candida 

albicans pada pasien stroke. Pengamatan dilakukan pada hari  ke-0,  ke-3,  dan  

ke-6.  Signifikansi P value <  α  (0,05),  maka  terdapat  perbedaan  yang  

signifikan. Selanjutnya akan dilakukan uji Post Hoc untuk mengetahui adanya 

perbedaan rata-rata antar kelompok perlakuan yang memberikan pengaruh paling 

besar terhadap jumlah kolonisasi staphylococcus aureus dan candida albicans.  

4.9.2.4 Pengujian Berganda  

Setelah  hasil  penelitian  dianalisa  dengan  GLM-RM kemudian dianalisa 

dengan Post Hoc Test untuk mengetahui  kelompok  perlakuan mana  yang  paling  

signifikan  di antara kelompok-kelompok uji coba. Nilai signifikansi di antara 

kelompok yang paling bermakna adalah yang memiliki nilai signifikansi paling 

kecil dengan p value < (0,05) (Dahlan, 2009) 

4.10 Etika Penelitian 

Penelitian ini telah lolos kaji etik yang dilakukan oleh Komisi Etik 

Penelitian Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga dengan nomor 621-KEPK 

tertanggal 15 Januari 2018. Penelitian ini memiliki beberapa prinsip etika, yaitu: 

prinsip manfaat, prinsip menghargai hak – hak subjek, dan prinsip keadilan. 

1. Prinsip Manfaat (beneficience dan nonmaleficience) 

Peneliti melakukan penelitian sesuai dengan prosedur penelitian guna 

mendapatkan hasil yang bermanfaat semaksimal mungkin bagi subyek 
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penelitian (beneficience). Peneliti meminimalisasi dampak yang 

merugikan bagi subyek (nonmaleficience) dengan menerapkan standar 

prosedur operasional Oral hygiene  

2. Prinsip menghargai hak – hak subjek (respect for human dignity) 

Hak klien dijunjung tinggi selama penelitian berlangsung, baik berupa 

hal untuk undur diri maupun hak mendapatkan penghargaan yang 

relevan. Keikutsertaan klien bersifat sukarela dan tidak ada unsur 

paksaan. 

3. Prinsip keadilan (respect for justice) 

Setiap responden pada masing – masing kelompok mendapatkan 

perlakuan yang adil yaitu sama – sama dilakukan oral hygiene. 

Penelitian dilaksanakan dengan berpedoman pada masalah etik yang 

meliputi: 

1. Surat persetujuan (Informed Consent) 

Lembar persetujuan diberikan kepada setiap klien stroke dan atau keluarga 

yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi sebelum penelitian dilakukan. 

Setiap calon responden diberi penjelasan mengenai maksud dan tujuan 

penelitian serta pengaruh yang terjadi jika menjadi responden. Lembar 

persetujuan diisi secara sukarela oleh klien dan atau keluarga. Jika klien dan 

atau keluarga tidak bersedia, maka hak klien tetap dijunjung tinggi. 

2. Tanpa nama (Anonymity) 

Nama responden tidak dicantumkan pada lembar pengumpulan data. Hal ini 

bertujuan untuk menjaga kerahasiaan responden. Keikutsertaan responden 
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dalam penelitian disamarkan dalam bentuk pengkodean pada masing – 

masing lembar observasi. 

3. Kerahasiaan (Confidentially) 

Informasi yang telah diperoleh dari responden dijamin kerahasiaanya. 

Informasi yang disajikan dalam laporan hanya data yang berhubungan dengan 

penelitian tanpa menyebut nama responden sebagai sumber data penelitian. 
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BAB 5 

HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN  

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai hasil penelitian dan pembahasan 

tentang “Efektifitas Antara  Oral Hygiene Chlorhexidine Dengan Povidon Iodine 

Terhadap Pertumbuhan Kolonisasi Staphylococcus Aureus, Dan Candida Albicans 

Pada Klien Stroke Di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kab. Jombang”. 

Penelitian dilakukan pada tanggal 22 Januari sampai dengan 13 Februari 2018. 

Data yang diperoleh akan disampaikan dalam bentuk tabel dan narasi meliputi: 

hasil penelitian; gambaran umum lokasi penelitian, karakteristik data umum, data 

khusus atau variabel yang diukur dan pembahasan.  

Penelitian ini dilakukan terhadap 40 pasien stroke yang dirawat di Ruang 

Rawat Inap Flamboyan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kab. Jombang. 

Responden  dalam penelitian dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok A yang 

terdiri dari 20 responden merupakan kelompok perlakuan yang mendapatkan 

intervensi oral hygiene chlorhexidine. Kelompok B yang terdiri dari 20 responden 

merupakan kelompok kontrol yang mendapatkan intervensi oral hygiene 

Povidone Iodine. Data yang terkumpul dari 40 responden diuji statistik 

menggunakan General Linier Model Repeated Measure (GLM-RM) dengan 

tingkat kemaknaan α<0,05.  

 

5.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan di ruang rawat inap Flamboyan RSUD Kab. 

Jombang. Ruang flamboyan memiliki 38 tempat tidur (TT) yang terbagi dalam 

66 
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beberapa kelas. Ruang flamboyan memiliki HCU (High Care Unit) dengan 17 TT 

(tempat tidur), kelas I dengan 5 TT, kelas II dengan 6 TT dan kelas III dengan 10 

TT. Lokasi penelitian adalah HCU, kelas II dan kelas III. Sebelum penelitian 

berlangsung, program oral hygiene diruangan dilakukan oleh perawat ruangan 

setiap pagi hari menggunakan lidi kapas yang telah diberi Povidone Iodine  untuk 

pasien penurunan kesadaran, sedangkan pasien sadar dilakukan secara mandiri 

oleh keluarga pasien.   

Penatalaksanaan intervensi penelitian oral hygiene di ruangan dilakukan 

secara berkala pada pagi hari dan dilakukan oleh peneliti. Persiapan alat 

diletakkan pada meja oral hygiene yang dapat dipindahkan dari satu pasien ke 

pasien yang lain dengan persediaan alat yang disesuaikan dengan jumlah pasien 

yang akan dilakukan tindakan oral hygiene. Setelah selesai setiap alat langsung 

dimasukkan dalam larutan klorin dan kemudian dicuci dengan air mengalir setelah 

itu dikeringkan dan diletakkan kembali pada meja oral hygiene.  

 

5.2 Karakteristik Data Umum Responden  

Responden penelitian ini adalah pasien stroke yang dirawat di ruang 

flamboyan. Karakteristik data umum menguraikan tentang karakteristik responden 

meliputi: 1) usia, 2) jenis kelamin, 3) riwayat penyakit dan 4) serangan stroke. 
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Tabel 5.1 Karakteristik Responden Di Ruang Flamboyan RSUD Kab. Jombang 

Tanggal 22 Januari – 13 Februari 

 
Karakteristik Kelompok 

Perlakuan 

(n=20) 

Kelompok 

Kontrol 

(n=20) 

Jumlah % 

Usia (tahun) 

a. <45 

b. 45-59 

c. 60-70 

 

4 

10 

8 

 

3 

10 

5 

 

7 

20 

13 

 

17,5 

50 

32,5 

Total  22 18 40 100 

Jenis kelamin  

a. Laki-laki 

b. Perempuan 

 

11 

10 

 

10 

9 

 

21 

19 

 

52,5 

47,5 

Total 21 19 40 100 

Riwayat 

a. Hipertensi 

b. Diabetes mellitus 

c. Cholesterol 

d. Gout 

e. PJK 

f. Tidak ada 

 

10 

4 

1 

2 

1 

3 

 

11 

2 

1 

0 

1 

4 

 

21 

6 

2 

2 

2 

7 

 

52,5 

15 

5 

5 

5 

17,5 

Total  21 19 40 100 

Serangan  

a. Serangan I 

b. Serangan II 

 

10 

7 

 

20 

3 

 

30 

10 

 

75 

25 

Total 17 23 40 100 

 

Berdasarkan Tabel 5.1 menunjukkan data umum responden selama 

penelitian berjumlah 40 pasien dengan distribusi yaitu berdasarkan usia sebesar 

setengah dari sampel yaitu 50% (usia 45-59 tahun), dan hampir setengah yaitu 

32,5% (usia 60-70 tahun). Pada usia tersebut termasuk dalam dewasa akhir dan 

lansia. Masa dewasa akhir memiliki karakteristik yaitu kekuatan fisik yang mulai 

menurun dan rentan terhadap berbagai penyakit. Hal tersebut dapat meningkatkan 

resiko munculnya suatu penyakit dan memperparah kondisi. Semakin meningkat 

usia individu, resiko penyakit stroke semakin tinggi. Sebagian kecil pasien yaitu 

sejumlah 17,5% (usia <45 tahun). Hal tersebut terjadi karena factor-faktor 

predisposisi yang lainnya.  
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Berdasarkan jenis kelamin dapat disimpulkan bahwa sebagian besar yaitu 

52,5% adalah laki-laki dan hampir setengahnya yaitu 47,5% adalah perempuan. 

Hal tersebut menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki factor resiko 

yang sama banyaknya.  

Berdasarkan riwayat penyakit yang dimiliki responden, dapat disimpulkan 

bahwa sebagian besar yaitu 52,5% menderita hipertensi, sebagian kecil yaitu 15% 

menderita diabetes mellitus, sebagian kecil yaitu 5% menderita cholesterol dan 

gout, dan penyakit jantung koroner (PJK), dan hampir setengahnya yaitu 17,5% 

tidak memiliki riwayat penyakit. Berdasarkan riwayat serangan stroke dapat 

disimpulkan bahwa sebagian besar yaitu 75% merupakan serangan pertama dan 

sebagian kecil 25% serangan kedua. Hal tersebut menjelaskan bahwa riwayat 

penyakit dan serangan dapat menyebabkan stroke dan memperparah kondisi 

stroke.  

5.3 Data Khusus 

5.3.1 Pengaruh oral hygiene chlorhexidine dan povidone iodine terhadap 

pertumbuhan kolonisasi Staphylococcus aureus pada klien stroke. 

Bagian ini akan disajikan hasil rerata, uji normalitas, homogenitas dan 

signifikansi pengaruh oral hygiene chlorhexidine dan povidone iodine terhadap 

jumlah kolonisasi bakteri Staphylococcus Aureus selama penelitian tanggal 22 

Januari -13 Februari 2018 di RSUD kab Jombang. Jumlah kolonisasi bakteri 

diambil pada hari ke-0 sebagai data pretest, hari ke-3 dan hari ke-6 sebagai data 

post test. 

 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS PERBEDAAN EFEKTIVITAS ANTARA ... AULIASARI SISKANINGRUM



Table 5.2 Hasil Rerata Jumlah Kolonisasi Bakteri Staphylococcus Aureus Tanggal 

22 Januari-13 Februari 2018 Di RSUD Kab Jombang.  

 

 

Variabel Kelompok Mean ± SD N 

Signifikan 

Normalitas 

Signifikan 

Homogenitas 

 

Ket 

H0 staphylococcus 

aureus  

CHX 41.45±11.673 20 
.168 

 

.855 

signifikan 

PI 36.60±11.883 20 signifikan 

H3 staphylococcus  

aureus 

CHX 17.40±4.122 20 
.147 

 

.218 

signifikan 

PI 31.20±8.134 20 signifikan 

H6 staphylococcus 

aureus 

CHX 2.30±1.809 20 
.200 

 

.763 

signifikan 

PI 7.10±1.971 20 signifikan 

Uji GLM-RM p- value 0,005< α  (0,05) 

Keterangan : 

CHX : chlorhexidine 

PI  : povidone iodine  

 

Berdasarkan Tabel 5.2 menjelaskan bahwa nilai rerata jumlah kolonisasi 

staphylococcus aureus hari ke-0 kelompok chlorhexidine adalah 41,45 dan 

kelompok povidone iodine sebesar 36,60. Pada hari ke-3 kelompok chlorhexidine 

mengalami penurunan jumlah kolonisasi menjadi 17,40 dan kelompok povidone 

iodine menjadi 31,20. Pada hari ke-6 kelompok chlorhexidine mengalami 

penurunan jumlah kolonisasi menjadi 2,30 dan kelompok povidone iodine 

menjadi 7,10.  Hal ini menjelaskan bahwa penurunan jumlah kolonisasi telah 

terjadi pada hari ke-3 dan efektif menurun pada hari ke-6. Penurunan jumlah 

kolonisasi terjadi pada kedua kelompok terhadap staphylococcus aureus, namun 

penurunan terbesar dapat dilihat pada kelompok chlorhexidine. 

Berdasarkan  uji  normalitas  menggunakan  uji  Kolmogorov-Smirnov 

terhadap jumlah kolonisasi sebelum diberi perlakuan pada hari ke-0 dan hasil  

penurunan  jumlah kolonisasi  pada  hari  ke-3,  dan ke-6, di dapatkan  p-value  

(nilai  signifikansi) > α  (0,05)  yaitu staphylococcus H0 (0,168), staphylococcus 

H3 (0,147), staphylococcus H6 (0,200), yang menunjukkan  data berdistribusi  
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normal.  Selanjutnya Uji homogenitas yang dilakukan pada penelitian ini adalah 

menggunakan uji Levene (Levene  test homogeneity of variances). Berdasarkan uji  

Levene di dapatkan p-value (nilai signifikansi) > α (0,05) yaitu staphylococcus H0 

(0,855), staphylococcus H3 (0,218), dan staphylococcus H6 (0.763), data 

mempunyai ragam yang homogen. Selanjutnya Data dapat dilakukan pengujian 

dengan uji GLM-RM. 

Hasil uji GLM-RM menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan 

antara kedua kelompok perlakuan yaitu p- value sebesar 0,005< α  (0,05) sehingga 

terdapat perbedaan rerata jumlah kolonisasi staphylococcus aureus pada 

keseluruhan waktu pengamatan. Selanjutnya dilakukan uji post hoc menggunakan 

Bonferroni  untuk mengetahui  kelompok mana yang berbeda paling besar terhadap 

jumlah kolonisasi staphylococcus aureus.  

Tabel 5.3 Uji Perbandingan Berganda Berdasarkan Kelompok Perlakuan 

Terhadap Jumlah Kolonisasi Staphylococcus Aureus Pada Tanggal 22 

Januari – 13 Februari 2018.  

 

  

Perbandingan Kelompok 

 

Mean P Value 

 

Keterangan 

Staphylococcus aureus CHX PI 20.383 .003   signifikan  

PI CHX 24.967 .005 signifikan 

Keterangan : 

CHX : chlorhexidine 

PI  : povidone iodine  

 

Berdasarkan tabel 5.3 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan 

antara kedua perlakuan yaitu nilai p- value sebesar 0,003< α  (0,05) pada 

kelompok chlorhexidine dan p- value sebesar 0,005< α  (0,05) pada kelompok 

povidone iodine. Kedua perlakuan sama-sama memiliki pengaruh terhadap jumlah 
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kolonisasi. Selanjutnya dapat dilihat nilai rerata untuk mengetahui mana yang 

lebih efektif diantara kedua kelompok.   

Terdapat perbedaan rerata antara kedua kelompok perlakuan. Pada 

kelompok chlorhexidine sebesar 20.383 dan pada kelompok povidone iodine 

sebesar 24.967. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan terdapat pada semua 

pengukuran, meskipun keduanya sama-sama memiliki pengaruh terhadap jumlah 

kolonisasi namun berbeda secara rerata jumlah kolonisasi. Chlorhexidine dapat 

lebih banyak menurunkan jumlah kolonisasi daripada povidone iodine.   

5.3.2 Pengaruh oral hygiene chlorhexidine dan povidone iodine terhadap 

pertumbuhan kolonisasi Candida albicans pada klien stroke.  

Bagian ini akan disajikan hasil rerata, uji normalitas, homogenitas dan 

signifikansi pengaruh oral hygiene chlorhexidine dan povidone iodine terhadap 

jumlah kolonisasi candida albicans selama penelitian tanggal 22 Januari -13 

Februari 2018 di RSUD kab Jombang. Jumlah kolonisasi diambil pada hari ke-0 

sebagai data pretest, hari ke-3 dan hari ke-6 sebagai data post test. 

Table 5.4 Hasil Rerata Jumlah Kolonisasi Candida albicans Tanggal 22 Januari-

13 Februari 2018 Di RSUD Kab Jombang.  

 

 

Variabel Kelompok Mean ± SD N 

Signifikan 

Normalitas 

Signifikan 

Homogenitas 

 

Ket 

H0 candida 

albicans  

CHX 41.45±11.673 20 
.168 

 

.855 

signifikan 

PI 36.60±11.883 20 signifikan 

H3 candida 

albicans 

CHX 20.20±6.346 20 
.200 

 

.318 

signifikan 

PI 36.10±9.968 20 signifikan 

H6 candida 

albicans 

CHX 1.55±1.050 20 
.072 

 

.231 

signifikan 

PI 4.30±1.174 20 signifikan 

Uji GLM-RM p- value 0,003< α  (0,05) 

Keterangan : 

CHX : chlorhexidine 

PI  : povidone iodine  
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Berdasarkan Tabel 5.4 menjelaskan bahwa nilai rerata jumlah kolonisasi 

candida hari ke-0 kelompok chlorhexidine adalah 41,45 dan kelompok povidone 

iodine sebesar 36,60. Pada hari ke-3 kelompok chlorhexidine mengalami 

penurunan jumlah kolonisasi menjadi 20,20 dan kelompok povidone iodine 

menjadi 36,10. Pada hari ke-6 kelompok chlorhexidine mengalami penurunan 

jumlah kolonisasi menjadi 1,55 dan kelompok povidone iodine menjadi 4,30. Hal 

ini menjelaskan bahwa penurunan jumlah kolonisasi telah terjadi pada hari ke-3 

dan efektif menurun pada hari ke-6.  

Berdasarkan  uji  normalitas  menggunakan  uji  Kolmogorov-Smirnov 

terhadap jumlah kolonisasi sebelum diberi perlakuan pada hari ke-0 dan hasil  

penurunan  jumlah kolonisasi  pada  hari  ke-3,  dan ke-6, di dapatkan  p-value  

(nilai  signifikansi) > α  (0,05)  yaitu candida H0 (0,168), candida H3 (0,200), 

candida H6 (0,072), yang menunjukkan  data berdistribusi  normal.  Selanjutnya 

Uji homogenitas yang dilakukan pada penelitian ini adalah menggunakan uji 

Levene (Levene  test homogeneity of variances). Berdasarkan uji  Levene di 

dapatkan p-value (nilai signifikansi) > α (0,05) yaitu candida H0 (0,855), candida 

H3 (0,318), dan candida H6 (0,231) data mempunyai ragam yang homogen. 

Selanjutnya Data dapat dilakukan pengujian dengan uji GLM-RM. 

Hasil uji GLM-RM menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan 

antara kedua kelompok perlakuan yaitu p- value sebesar 0,005< α  (0,05) sehingga 

terdapat perbedaan rerata jumlah kolonisasi candida albicans pada keseluruhan 

kelompok waktu pengamatan. Selanjutnya dilakukan uji post hoc menggunakan 
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Bonferroni  untuk mengetahui  kelompok mana yang berbeda paling besar terhadap 

jumlah kolonisasi candida albicans.  

Tabel 5.5 Uji Perbandingan Berganda Berdasarkan Kelompok Perlakuan 

Terhadap Jumlah Kolonisasi Candida Albicans Pada Tanggal 22 

Januari – 13 Februari 2018.  

 

  

Perbandingan Kelompok 

 

Mean P Value 

 

Keterangan 

Candida albicans CHX PI 21.067 .000   signifikan  

PI CHX 25.667 .003 signifikan 

Keterangan : 

CHX : chlorhexidine 

PI  : povidone iodine  

 

Berdasarkan tabel 5.5 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan 

antara kedua perlakuan yaitu nilai p- value sebesar 0,000< α  (0,05) pada 

kelompok chlorhexidine dan p- value sebesar 0,003< α  (0,05) pada kelompok 

povidone iodine. Kedua perlakuan sama-sama memiliki pengaruh terhadap jumlah 

kolonisasi. Selanjutnya dapat dilihat nilai rerata untuk mengetahui mana yang 

lebih efektif diantara kedua kelompok.   

Terdapat perbedaan rerata antara kedua kelompok perlakuan. Pada 

kelompok chlorhexidine sebesar 21.067 dan pada kelompok povidone iodine 

sebesar 25.667. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan terdapat pada semua 

pengukuran, meskipun keduanya sama-sama memiliki pengaruh terhadap jumlah 

kolonisasi namun berbeda secara rerata jumlah kolonisasi. Chlorhexidine dapat 

lebih banyak menurunkan jumlah kolonisasi daripada povidone iodine.   
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5.3.3 Perbedaan efektifitas antara oral hygiene chlorhexidine dengan 

Povidon Iodine terhadap pertumbuhan kolonisasi Staphylococcus 

aureus, dan Candida Albicans pada klien stroke. 

Bagian ini akan disajikan hasil rerata, dan signifikansi pengaruh oral 

hygiene chlorhexidine dan povidone iodine terhadap jumlah kolonisasi bakteri 

Staphylococcus Aureus dan candida albicans berdasarkan waktu pengambilan 

data.  Jumlah kolonisasi bakteri diambil pada hari ke-0 sebagai data pretest, hari 

ke-3 dan hari ke-6 sebagai data post test. 

Tabel 5.6 Nilai Rerata Uji Perbandingan Berganda Jumlah Kolonisasi 

Berdasarkan Kelompok Perlakuan Pada Tanggal 22 Januari – 13 

Februari 2018.   

 Kelompok Mean 

 

P Value  

 

Keterangan 

Staphylococcus aureus  CHX 41.450 .005 Signifikan  

 17.400 .005 Signifikan  

2.300 .000 Signifikan  

PI 36.600 .005 Signifikan  

31.200 .005 Signifikan  

7.100 .003 Signifikan  

Candida albicans  CHX 41.450 .003 Signifikan  

 20.200 .003 Signifikan  

1.550 .000 Signifikan  

PI 36.600 .003 Signifikan  

36.100 .003 Signifikan  

4.300 .003 Signifikan  

Uji GLM-RM p- value 0,000< α  (0,05) 

Keterangan : 

CHX : chlorhexidine 

PI  : povidone iodine  

 

Berdasarkan tabel 5.6 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pada nilai 

rerata antar kelompok pada semua waktu pengamatan. Pada Hari ke-0 nilai rerata 

jumlah kolonisasi staphylococcus aureus dan candida albicans kelompok 
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chlorhexidine sebesar 41,450 dan povidone iodine sebesar 36,600. Pada hari ke-3 

terlihat penurunan jumlah kolonisasi pada kedua kelompok yaitu staphylococcus 

aureus sebesar 17,400 pada kelompok chlorhexidine dan povidone iodine sebesar 

31,200, selanjutnya kolonisasi candida albicans sejumlah 20,200 pada kelompok 

chlorhexidine dan 36,100 pada kelompok povidone iodine. Pada hari ke-6 terlihat 

terjadi penurunan jumlah kolonisasi staphylococcus aureus sejumlah 2,300 pada 

kelompok chlorhexidine dan 7,100 pada kelompok povidone iodine, selanjutnya 

untuk jumlah kolonisasi candida albicans sejumlah 1,550 pada kelompok 

chlorhexidine dan 4,300 pada kelompok povidone iodine.  

Tabel 5.7 Uji Perbandingan Berganda Berdasarkan Waktu Pengamatan Pada 

Tanggal 22 Januari – 13 Februari 2018.  

 

 

Waktu  

Pengamatan 

 

Mean 

Difference  Sig.a 

 

 

Keterangan  

Staphylococcus Aureus  H-0 H-3 14.725* .000 Signifikan  

H-6 34.325* .000 Signifikan 

H-3 H-0 -14.725* .000 Signifikan 

H-6 19.600* .000 Signifikan 

H-6 H-0 -34.325* .000 Signifikan 

H-3 -19.600* .000 Signifikan 

Candida Albicans  H-0 H-3 10.875* .000 Signifikan 

H-6 36.100* .000 Signifikan 

H-3 H-0 -10.875* .000 Signifikan 

H-6 25.225* .000 Signifikan 

H-6 H-0 -36.100* .000 Signifikan 

H-3 -25.225* .000 Signifikan 

 

Berdasarkan tabel 5.7 menunjukkan bahwa pada kelompok perbandingan 

waktu hari pengambilan diperoleh nilai signifikansi (p- value) sebesar 0,000< α  
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(0,05). Ketiga waktu pengamatan yaitu hari ke- 0, hari ke-3 dan hari ke-6 sama-

sama memiliki pengaruh terhadap jumlah kolonisasi. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa terdapat perbedaan terhadap staphylococcus aureus dan candida albicans 

pada keseluruhan waktu pengamatan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa perbedaan 

terdapat pada semua pengukuran, meskipun keduanya sama-sama memiliki 

pengaruh terhadap jumlah kolonisasi namun berbeda secara rerata jumlah 

kolonisasi. Chlorhexidine dapat lebih banyak menurunkan jumlah kolonisasi 

daripada povidone iodine pada hari ke-6. Chlorhexidine dapat digunakan dengan 

dosis aman yaitu sebesar 0,2% 1x/hari agar dapat membunuh mikroorganisme 

tanpa mematikan flora normal pada rongga mulut.  
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BAB 6 

PEMBAHASAN 

Bagian ini akan menjelaskan pembahasan dari pengujian hipotesis yaitu 

pengaruh oral hygiene chlorhexidine terhadap pertumbuhan kolonisasi 

Staphylococcus aureus, Pengaruh oral hygiene chlorhexidine terhadap 

pertumbuhan kolonisasi Candida albicans dan  Perbedaan efektifitas antara oral 

hygiene chlorhexidine dengan Povidon Iodine terhadap pertumbuhan kolonisasi 

Staphylococcus aureus, dan Candida Albicans pada klien stroke.   

6.1 Pengaruh oral hygiene chlorhexidine terhadap pertumbuhan 

kolonisasi Staphylococcus aureus pada klien stroke. 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai rerata jumlah 

kolonisasi Staphylococcus aureus hari ke-6 pada kelompok chlorhexidine   

terdapat perbedaan signifikan pada semua kelompok pengukuran. Penurunan 

signifikan rerata jumlah kolonisasi paling besar terjadi pada kelompok 

chlorhexidine.  

Chlorhexidine merupakan antiseptic kimia spectrum luas yang dapat 

membunuh mikroorganisme baik jamur, bakteri gram positif dan negative. Zat ini 

bersifat bakteriostatik dan bakteriosidal. Mekanisme kerja chlorhexidine adalah 

disrupsi membran (Kollef, 2004). Penelitian ini dilakukan oral hygiene dengan 

chlorhexidine secara teratur 1x/hari pada pagi hari, sehingga dapat melawan 

mikrooganisme di mulut secara efektif.  

Oral hygiene merupakan tindakan untuk membersihkan dan menyegarkan 

mulut, gigi dan gusi. Tujuan oral hygiene yaitu (1) menjaga kontinuitas bibir, 
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lidah dan mukosa membran mulut; (2) mencegah terjadinya infeksi rongga mulut; 

(3) melembabkan mukosa membrane mulut dan bibir; (4) mencegah penyakit gigi 

dan mulut; (5) mencegah penyakit yang penularannya lewat mukosa mulut; (6) 

membantu meningkatkan daya tahan tubuh; (7) memperbaiki fungsi mulut untuk 

meningkatkan nafsu makan; (8) meningkatkan rasa nyaman; dan (9) 

meningkatkan harga diri dan penampilan (Kumar and Clark, 2005).  

Pasien stroke muncul bakteri staphylococcus aureus akibat dari 

ketidakmampuan pasien menjaga kebersihan mulut. Staphylococcus Aureus 

tergolong ke dalam bakteri gram positif. Staphylococcus aureus bersifat  invasif,  

penyebab  hemolisis,  membentuk  koagulase, mencairkan  gelatin,  dan  meragi 

manitol.  Bakteri  ini  dapat  menyebabkan  sistitis,  pielitis,  meningitis, 

septikemia,  endokarditis,  osteomielitis,  dan  lain-lain.  Peradangan setempat  

merupakan  sifat  khas  infeksi  bakteri  ini.  Bakteri  ini  akan menyebar  melalui  

pembuluh getah  bening  dan  pembuluh  darah sehingga sering terjadi peradangan 

vena dan trombosis (Jawetz, 1995).  

Hasil penelitian mendapatkan data bahwa rata-rata usia responden adalah 

54,30 tahun. Pada usia tersebut termasuk dalam dewasa akhir. Masa dewasa akhir 

memiliki karakteristik yaitu kekuatan fisik yang mulai menurun dan rentan 

terhadap berbagai penyakit. Hal tersebut dapat meningkatkan resiko munculnya 

suatu penyakit dan memperparah kondisi (Widyastuti et al, 2009). Semakin 

meningkat usia individu, resiko penyakit stroke semakin tinggi (Hidayah and 

Maryatun, 2013). Berdasarkan PERDOSSI, 2013 menjelaskan pula bahwa faktor 

resiko pasien stroke adalah usia pada fase dewasa akhir hingga lansia yaitu 45-65 
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tahun. Meskipun terdapat sebagian kecil pasien yaitu sejumlah 17,5% (usia <45 

tahun). Hal tersebut terjadi karena factor-faktor predisposisi yang lainnya. 

Faktor predisposisi seperti riwayat penyakit hipertensi, diabetes, kolesterol 

dan jantung koroner bisa menyebabkan stroke dan memperburuk kondisi stroke. 

Riwayat penyakit terbanyak adalah hipertensi, kemudian diabetes, kolesterol, dan 

penyakit jantung. Hal ini selaras dengan PERDOSSI, (2013), menyatakan bahwa 

faktor risiko stroke yang paling banyak adalah hipertensi, diikuti diabetes, 

kolesterol dan penyakit jantung. Riwayat penyakit memainkan peran dalam 

memfasilitasi invasi staphylococcus aureus ke dalam jaringan manusia karena 

perubahan keseimbangan flora mulut atau perubahan mekanisme pertahanan lokal 

dan sistemik.   

Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh J. Ory et al 

(2016) menjelaskan bahwa chlorhexidine  mempunyai kemampuan untuk 

menghambat pembentukan biofilm,  suatu  mekanisme  kuman  untuk  menginvasi  

tubuh host. Menurut Mervrayano and Bahar, (2015), chlorhexidine dinilai paling 

efektif dibandingkan dengan obat kumur lainnya termasuk obat kumur yang zat 

aktifnya adalah minyak  mineral  baik  yang  mengandung  alcohol maupun tidak 

dalam membunuh mikroorganisme. Sehingga chlorhexidine dapat membunuh 

bakteri staphylococcus aureus.  

Pencegahan infeksi staphylococcus aureus pada pasien stroke dapat 

dilakukan dengan cara oral hygiene chlorhexidine. Penggunaan mouthwash 

antiseptic merupakan salah satu cara non farmakologi untuk menurunkan angka 

kejadian. Infeksi staphylococcus aureus dapat menyebabkan terjadinya Ventilated 
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Aspirasi Pneumonia (VAP). VAP merupakan infeksi pneumonia akibat masuknya 

mikroorganisme pada saluran cerna (rongga mulut) yang terinspirasi dan masuk 

pada saluran nafas atas. VAP diketahui dapat memperberat dan menambah hari 

rawat inap pasien di intensif unit, ada baiknya untuk meningkatkan tindakan 

preventif dan tersusun secara terstruktur yaitu dengan prosedur oral hygiene. 

Beberapa cara telah dilakukan yaitu Penggunaan obat-obatan antiobik 

namun penggunaan jangka panjang dapat menimbulkan resistensi pada pasien 

sehingga tidak direkomendasikan. Chlorhexidine mouthwash merupakan 

alternative yang tepat untuk dekontaminasi pathogen. Antiseptic chlorhexidine 

memiliki aktifitas yang luas melawan mikroorganisme gram positif, negative dan 

jamur, temasuk pathogen multiresisten Methicillin-Resistant Staphylococcus 

aureus (MRSA).  

6.2 Pengaruh oral hygiene chlorhexidine terhadap pertumbuhan 

kolonisasi Candida albicans pada klien stroke.  

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai rerata jumlah 

kolonisasi candida albicans hari ke-6 pada kelompok chlorhexidine terdapat 

perbedaan antara kelompok oral hygiene chlorhexidine dan povidone iodine 

terhadap jumlah kolonisasi candida albicans. Penurunan jumlah kolonisasi paling 

besar terjadi pada kelompok chlorhexidine. 

Penelitian ini sesuai dengan  penelitian  yang  dilakukan oleh  Akca et al., 

(2016) menjelaskan bahwa chlorhexidine  merupakan  obat  kumur  yang  paling 

potensial dalam menghambat pertumbuhan pathogen. Menurut Mervrayano and 

Bahar, (2015), chlorhexidine dinilai paling efektif dibandingkan dengan obat 
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kumur lainnya termasuk obat kumur yang zat aktifnya adalah minyak  mineral  

baik  yang  mengandung  alcohol maupun tidak. 

Sesuai dengan penelitian Zand et al., (2017). Chlorhexidine lebih efektif 

menurunkan jumlah kolonisasi. Chlorhexidine akan menyebabkan perubahan pada 

permeabilitas membran sel bakteri  sehingga menyebabkan keluarnya  sitoplasma 

sel dan komponen sel dengan berat molekul  rendah dari dalam sel menembus 

membran sel sehingga menyebabkan kematian bakteri.  

Riwayat stroke dapat menyebabkan munculnya candida albicans di mulut. 

Sejalan dengan penelitian Sardi et al., (2013) dijelaskan bahwa penderita stroke 

dengan berbagai serangan dapat menyebabkan munculnya candida albicans yang 

disebabkan oleh berbagai faktor. Pada serangan stroke pertama bisa menyebabkan 

infeksi karena merupakan kondisi keterbatasan kebutuhan dasar pertama bagi 

pasien dan pasien tidak dapat melakukan kebersihan mulut. Pada serangan kedua 

mengakibatkan stroke lebih parah sehingga penampilan candida semakin 

membesar. 

Candida albicans  berpenetrasi  ke  dalam  sel  epitel mukosa. Rongga 

mulut merupakan salah satu jenis sel epitel mukosa sehingga mempermudah 

candida albicans untuk masuk dan berkembang. Faktor predisposisi berperan 

dalam meningkatkan pertumbuhan Candida albicans serta memudahkan invasi 

jamur ke dalam jaringan tubuh manusia karena adanya  perubahan  keseimbangan  

flora  mulut  atau  perubahan  mekanisme pertahanan  lokal  dan  sistemik. 

Penyakit stroke dapat menjadi factor predisposisi dimana pada pasien stroke 

terjadi gangguan system imun dan tingkat ketergantungan yang tinggi. Candida 
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albicans hidup pada daerah dengan PH keasaman sedikit lebih tinggi daripada 

normal. Candida albicans dapat mati pada daerah dengan tingkat keasaman 

normal. Kegiatan berkumur dapat merangsang produksi kelenjar saliva sehinggga 

mulut lembab dan Ph dapat terjaga normal.  

Pasien stroke rentan terjadi infeksi candidiasis sehingga diperlukan 

tindakan preventif yaitu oral hygiene chlorhexidine. Oral hygiene aman 

digunakan pada pasien, efektif membunuh candida albicans dan menurunkan 

tingkat keparahan dan lama rawat inap d Rumah Sakit.   

6.3 Perbedaan efektifitas antara oral hygiene chlorhexidine dengan 

Povidon Iodine terhadap pertumbuhan kolonisasi Staphylococcus 

aureus, dan Candida Albicans pada klien stroke. 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa oral hygiene 

chlorhexidine dan povidone iodine berpengaruh terhadap penurunan jumlah 

kolonisasi staphylococcus aureus dan candida albicans. Kedua larutan tersebut 

sama-sama memiliki pengaruh terhadap penurunan jumlah kolonisasi jika dilihat 

dari nilai p value, namun jika dilihat dari rerata hari ke-6 terdapat perbedaan yaitu 

kelompok chlorhexidine memiliki rerata jumlah kolonisasi lebih sedikit 

dibandingkan dengan kelompok povidone iodine. Sehingga chlorhexidine 

diketahui menurunkan kolonisasi paling besar terhadap staphylococcus aureus 

dan candida albicans.  

Penelitian ini sesuai dengan  beberapa  penelitian  menunjukkan  bahwa  

chlorhexidine  dengan konsentrasi  0,1%-  0,2%  efektif  terhadap  gingivitis.  

Penelitian menunjukkan bahwa berkumur dengan chlorhexidine 0,2% sebanyak 
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10 ml dapat menurunkan  skor  plak  sebesar  85%  dan  skor  perdarahan  sebesar  

77% pada hari ke-7  (Prijantojo dan Lelyati 1992  cit. Rosmelita 2003),  

sedangkan penelitian  Alberto  dkk,  (1991)  menemukan  bahwa  chlorhexidine  

0,12% efektif  menekan  jumlah  bakteri  aerob  dan  an-aerob  fakultatif  dalam  

mulut sampai 97%. 

Hasil penelitian ini mendapatkan data bahwa pada pasien dengan 

pengunaan chlorhexidine tidak ditemukan adanya efek samping seperti lesi, luka 

dan iritasi, namun terdapat perasaan pedih pada 2 pasien (0,28%) dengan 

karakteristik usia >70 tahun dan memiliki riwayat gigi berlubang. Perasaan pedih 

dirasakan saat berkumur dan hilang saat dibilas dengan air. Pada pasien dengan 

NGT yaitu sejumlah 7 pasien (1%) ditemukan data bahwa jumlah kolonisasi lebih 

tinggi daripada pasien tanpa NGT. Hal ini disebabkan karena masuknya benda 

asing kedalam rongga mulut dalam waktu beberapa hari.  

Penelitian ini sesuai dengan  penelitian  yang  dilakukan oleh  J. Ory et al 

(2016)    menjelaskan bahwa chlorhexidine  merupakan  obat  kumur  yang  paling 

potensial dalam menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Menurut 

Mervrayano and Bahar, (2015), chlorhexidine dinilai paling efektif dibandingkan 

dengan obat kumur lainnya termasuk obat kumur yang zat aktifnya adalah minyak  

mineral  baik  yang  mengandung  alcohol maupun tidak. Hal ini ini karena sifat 

bakteriostatik dan bakterisidal yang kuat terhadap bakteri gram positif 

staphylococcus aureus, dan jamur candida albicans dibandingkan dengan 

alchohol.  
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Hal  tersebut  sesuai  dengan  penelitian  yang dilakukan  oleh  Greenfeld  

dkk  pada  tahun  1995 menyatakan  bahwa  chlorhexidine  mempunyai 

kemampuan untuk menghambat pembentukan biofilm,  suatu  mekanisme  kuman  

untuk  menginvasi  tubuh host. Analisis  hasil  berbagai  penelitian  diatas 

menunjukkan  bahwa  efektivitas  dari  masing-masing  obat  kumur menjadi  

salah  satu  kriteria  yang  penting  dalam menentukan pilihan obat kumur. Dalam 

hal  ini, sebagian  besar  penelitian  mendapatkan  hasil  yang sama dengan 

penelitian  ini bahwa chlorhexidine  lebih unggul  dibandingkan  povidone  iodine  

ditinjau  dari kerjanya  dalam  menghambat  pertumbuhan  pertumbuhan 

mikroorganisme. 

Chlorhexidine memiliki  rerata jumlah kolonisasi terendah dibandingkan 

povidone iodine. Hal ini berarti daya antibakteri chlorhexidine  lebih  besar.  

Mekanisme  kerja  dari  chlorhexidine  efektif  untuk menghambat pertumbuhan 

maupun membunuh bakteri gram positif dan gram negatif, tergantung dari 

konsentrasi yang digunakan. Molekul chlorhexidine memiliki muatan positif 

(kation) dan sebagian besar muatan molekul bakteri adalah negatif (anion). Hal ini 

menyebabkan perlekatan yang kuat dari chlorhexidine pada membran sel bakteri. 

Chlorhexidine akan menyebabkan perubahan pada permeabilitas membran sel 

bakteri  sehingga menyebabkan keluarnya  sitoplasma sel dan komponen sel 

dengan berat molekul  rendah dari dalam sel menembus membran sel sehingga 

menyebabkan kematian bakteri.  

 Chlorhexidine sangat sedikit diserap oleh saluran gastrointestinal, oleh 

karena  itu chlorhexidine  memiliki  toksisitas  yang  rendah.  Chlorhexidine  di 
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absorbsi  ke  permukaan  gigi  atau mukosa  oral,  dental  plak  untuk  kemudian 

dilepas  dalam level  terapeutik  sehingga  lebih  efektif  dalam  mengontrol 

pertumbuhan  plak bakteri.  Chlorhexidine masih  terasa  efektif,  bila  30%  

dipertahankan  dalam  rongga  mulut  dan  kemudian  dirilis  secara  perlahan 

(Katzung, 2004). Chlorhexidine  dapat  menyebabkan  kematian  sel  bakteri  

dengan menimbulkan  kebocoran  sel  (pada  pemaparan  chlorhexidine  

konsentrasi rendah)  dan  koagulasi  kandungan  intraselular  sel   bakteri  pada  

pemaparan chlorhexidine konsentrasi tinggi (Singh, 2010). Chlorhexidine  akan  

diserap  dengan  sangat  cepat  oleh  bakteri  dan penyerapan  ini  tergantung  pada  

konsentrasi  chlorhexidine  dan  pH.  

 Chlorhexidine  gluconate  berfungsi  menghambat  pembentukan  plak  

gigi melalui  efek  bakteriosida  dan  bakteriostatik,  penyumbatan  pada  

kelompok asam (acidic  group)  dari  glikoprotein  saliva  atau kelenjar  saliva  

yang  membentuk pelikel  dan  mengikat  permukaan  mikroorganisme  dalam  

jumlah  sublethal sehingga adhesi awal kepermukaan dihambat dan mengganggu 

pembentukan plak dengan  presipitasi  faktor  aglutinasi  dalam  saliva  dan  

dengan  mengeluarkan kalsium dari matriks plak  (Quirynen, 2005).  

Mekanisme ini berbeda dengan povidone iodine yang berfokus pada 

berkurangnya enzim ATP-ase dan molekul iodine bebasnya masuk menembus 

membran sel kemudian membunuh sel bakteri (Zand et al., 2017). Povidone  

iodine  merupakan  iodine  kompleks  yang  berfungsi  sebagai antiseptik  yang  

dapat  menghambat  pertumbuhan  mikroorganisme  yang  ada  di dalam  atau  di  

atas  jaringan  hidup. Aktivitas  antimikroba  povidone  iodine didapatkan  dari  
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kemampuan  oksidasi  kuat  iodine  bebas  terhadap  asam  amino, nukleotida  dan  

ikatan  ganda,  dan  juga  lemak  bebas  tidak  jenuh.  Dari hasil penelitian ini 

membuktikan bahwa chlorhexidine lebih efektif menurunkan jumlah kolonisasi 

staphylococcus aureus dan candida albicans. 

 Penggunaan chlorhexidine dirasakan nyaman oleh pasien karena rasa yang 

lebih segar, kesegaran bertahan cukup lama dan warna yang lebih jernih. Warna 

yang jernih dan tidak pekat memudahkan perawat dalam pemeriksaan kondisi 

mulut dan pemasangan Nasogastric tube (NGT) jika dibandingkan dengan 

povidone iodine yang berwarna kehitaman pekat.  

6.4 Temuan Penelitian 

Oral hygiene chlorhexidine lebih efektif menurunkan jumlah kolonisasi 

Staphylococcus aureus, dan Candida albicans dibandingkan dengan povidone 

iodine pada klien stroke. Penurunan jumlah kolonisasi staphylococcus aureus dan 

candida albicans menunjukkan terjadi pada kedua kelompok. Penurunan jumlah 

kolonisasi staphylococcus aureus dan candida albicans menunjukkan lebih besar 

terjadi pada kelompok dengan perawatan oral hygiene chlorhexidine. Penurunan 

jumlah kolonisasi staphylococcus aureus dan candida albicans menunjukkan 

perbedaan signifikan terjadi pada hari ke-6 perawatan. 

6.5 Keterbatasan Penelitian  

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan atau kekurangan dan 

memerlukan adanya penelitian yang lebih baik lagi. Keterbatasan dalam penelitian 

ini, mencakup: 
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1. Peneliti tidak dapat mengontrol responden dalam makanan yang dimakan 

sebelum pengambilan sampel sehingga dapat mempengaruhi hasil 

penelitian. 

2. Walaupun besar sampel cukup mewakili, namun sampel hanya diambil 

dari satu Rumah sakit.  
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BAB 7  

SIMPULAN DAN SARAN  

7.1 Simpulan  

Oral hygiene chlorhexidine lebih efektif menurunkan jumlah kolonisasi 

Staphylococcus aureus, dan Candida albicans dibandingkan dengan povidone 

iodine pada klien stroke. 

1. Oral hygiene chlorhexidine  ditemukan berpengaruh terhadap  penurunan  

jumlah kolonisasi staphylococcus aureus. 

2. Oral hygiene chlorhexidine ditemukan berpengaruh terhadap penurunan 

jumlah kolonisasi candida albicans. 

3. Oral hygiene chlorhexidine ditemukan lebih efektif menurunkan jumlah 

kolonisasi staphylococcus aureus dan candida albicans secara signifikan 

pada hari ke-6 dibandingkan dengan povidone iodine pada pasien stroke. 

 

7.2 Saran 

1. Bagi pasien 

Perawatan oral hygiene chlorhexidine disarankan pada pasien stroke 

dengan memperhatikan kondisi kesadaran, dan oral appliance pasien 

untuk mencegah terjadinya infeksi mulut. 
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2. Bagi institusi Rumah Sakit 

Diharapkan dapat merekomendasikan / mengusulkan oral hygiene 

chlorhexidine sebagai standart operasional prosedur dalam 

penatalaksanaan pemenuhan kebutuhan dasar manusia tentang kebersihan 

mulut pada pasien stroke .  

3. Bagi penelitian selanjutnya 

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh oral hygine 

chlorhexidine terhadap kerusakan sel host (sel mukosa rongga mulut) dan 

opportunistic infection sebagai akibat dari hilangnya flora normal pada 

pasien dengan penggunaan jangka panjang.  
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Lampiran 1 

Surat Permohonan Bantuan Fasilitas Pengambilan Data Awal 
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Lampiran 2 

Surat Bantuan Fasilitas Penelitian 
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Lampiran 3 

Surat Keterangan Selesai Melakukan Penelitian 
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Lampiran 4 

Surat Keterangan Lolos Kaji Etik 
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Lampiran 5   

Lembar Persetujuan Setelah Penjelasan (PSP) 

PENJELASAN PENELITIAN BAGI RESPONDEN PENELITIAN 

(INFORMATION FOR CONSENT) 

 

Judul Penelitian : 

Perbedaan Efektifitas Antara Oral Hygiene Chlorhexidine Dengan Povidon 

Iodine Terhadap Pertumbuhan Kolonisasi Staphylococcus Aureus Dan Candida 

Albicans Pada Klien Stroke 

Tujuan Penelitian: 

Menjelaskan perbedaan efektifitas antara oral hygiene chlorhexidine  

dengan Povidon Iodine terhadap pertumbuhan kolonisasi Staphylococcus aureus, 

dan Candida albicans, pada klien stroke 

Perlakuan yang diterapkan pada subjek: 

Responden menerima perlakuan perawatan oral hygiene menggunakan 

chlorhexidine dan povidone iodine. 

Manfaat penelitian bagi subjek penelitian: 

Penelitian ini diharapkan dapat mengurangi infeksi mulut yang disebabkan 

oleh staphylococcus aureus dan candida albicans 

Hak untuk undur diri 

Keikutsertaan pasien stroke dalam penelitian ini bersifat sukarela dan 

responden berhak untuk mengundurkan diri kapanpun, tanpa menimbulkan 

konsekuensi yang merugikan responden dan apabila dalam penelitian ini pasien 
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stroke tidak bersedia menjadi responden maka peneliti akan mencari responden 

lainnya untuk dijadikan subyek penelitian. 

Bebas eksploitasi 

Keikutsertaan responden dalam penelitian tidak akan disalahgunakan 

sehingga menyebabkan kerugian bagi subjek tersebut. 

Jaminan kerahasiaan data 

 Dalam penelitian ini, semua data dan informasi identitas subyek penelitian 

dijaga kerahasiaannya yaitu dengan tidak mencantumkan identitas subyek 

penelitian secara jelas dan pada laporan penelitian nama subyek penelitian dibuat 

kode misalnya A01. 

Adanya insentif untuk subyek penelitian 

Seluruh subyek penelitian memperoleh cinderamata dari peneliti. 

Informasi tambahan: 

 Subyek penelitian bisa menanyakan semua hal yang berkaian dengan 

penelitian ini dengan menghubungi peneliti: 

Auliasari Siskaningrum 

Telp. : 081235823107 

Email : Auliasari.siskaningrum@gmail.com 
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Lampiran 6 

 

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN 

INFORMED CONSENT  

 

 Setelah mendapatkan penjelasan dari peneliti, saya yang bertanda tangan 

dibawah ini  

 Nama   : 

 Alamat   : 

 Jenis kelamin  : 

 Menyatakan bersedia menjadi responden dalam penelitian yang dilakukan 

saudara Auliasari Siskaningrum, Mahasiswa Magister Keperawatan Medikal 

Bedah Universitas Airlangga angkatan 2016 dengan judul “Perbedaan 

Efektifitas Antara Oral Hygiene Chlorhexidine Dengan Povidon Iodine 

Terhadap Pertumbuhan Kolonisasi Staphylococcus Aureus Dan Candida 

Albicans Pada Klien Stroke” 

 Persetujuan ini saya buat secara sukarela tanpa ada paksaan dari pihak 

manapun. Demikian lembar persetujuan ini untuk digunakan sebagaimana 

mestinya.  

 

 

 

      Jombang, …………………............. 

 

 

       

 

 

No. responden :  
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Lampiran 7 

 

FORMAT PENGUMPULAN DATA UMUM 

 

Judul Penelitian  : Perbedaan Efektifitas Antara Oral Hygiene Chlorhexidine 

Dengan  Povidone Iodine Terhadap Pertumbuhan 

Kolonisasi Staphylococcus Aureus Dan Candida Albicans 

Pada Klien Stroke 

Tgl Pengambilan  :  

No. Responden  : 

Peneliti   : Auliasari Siskaningrum  

  

KARAKTERISTIK RESPONDEN  

1. Nama   : 

2. Usia  :  

3. Jenis kelamin  :  

a. laki- laki 

b. perempuan  

4. Riwayat penyakit : 

a. Diabetes Mellitus 

b. Hipertensi 

c. Hipertensi dan diabetes mellitus 

d. Lain-lain…..  

5. Riwayat serangan stroke  

a. Serangan pertama  

b. Serangan berulang  

6. Riwayat masalah gigi  

a. Gigi berlubang 

b. Sariawan 

c. Lain- lain …..   
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Lampiran 8 

 

STANDART OPERASIONAL PROSEDURE ORAL HYGIENE 

 

1. Pengertian  

Tindakan membersihkan kotoran di dalam mulut dengan teknik berkumur 

kearah rahang atas, bawah, kanan,kiri secara menyeluruh menggunakan 

larutan Chlorhexidine / Povidone Iodine tanpa menelannya. 

2. Tujuan  

1) menjaga kontinuitas bibir, lidah dan mukosa membrane mulut; 

2) mencegah terjadinya infeksi rongga mulut;   

3) melembabkan mukosa membrane mulut dan bibir;  

4) mencegah penyakit gigi dan mulut;  

5) membantu meningkatkan daya tahan tubuh;  

6) memperbaiki fungsi mulut untuk meningkatkan nafsu makan; 

7) meningkatkan rasa nyaman, meningkatkan harga diri dan penampilan 

3. Prosedur Kerja 

No  Persiapan alat Prosedur TT 

1 1. Bengkok 

2. Handuk atau 

waslap dan perlak 

3. Segelas air 

4. Gelas standart 

5. Larutan 

chlorhexidine / 

Povidone Iodine 

6. Suction (untuk 

pasien tidak sadar) 

7. Sarung tangan dan 

masker  

 

1) Cuci tangan dan atur alat 

2) Jelaskan prosedur 

3) Turunkan side rail dan atur posisi klien 

ke salah satu posisi berikut : telentang 

dengan sudut lebih dari 45 derajat (jika 

tidak ada kontraindikasi), berbaring 

miring atau Terlentang dengan kepala 

ditolehkan ke arah samping. 

4) Pasang sarung tangan dan masker 

5) Letakkan bengkok dan Lapisi handuk 

di bawah leher klien   

6) Bantu klien berkumur dengan 

chlorhexidine / Povidone Iodine selama 

kurang lebih 30 detik pada pagi hari.  

7) Evaluasi dan dokumentasi  
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Lampiran 9 

 

SOP PENGAMBILAN SPESIMEN SWAB TENGGOROKAN 

 

1. Alat dan bahan : 

a. Lidi kapas steril 

b. Spatel lidah steril 

c. Senter 

d. Aquabides 

e. Sarung tangan 

f. Bengkok atau alas 

2. Prosedur kerja : 

1. Menggunakan spatel lidah, tekan lidah pasien ke bawah . perintahkan agar 

pasien berkata “aahhhh” membantu meratakan lidah.  

2. Perhatikan bagian belakang tenggorokan.  

3. Periksa dengan cermat apakah terdapat tanda - tanda peradangan dan 

eksudat, pus, endapan membranosa, atau ulkus 

4. Dilakukan swab pada bagian palatum, mukosa bukal kiri dan kanan seta 

dorsum lidah menggunakan stik swab. Berhati hati untuk tidak menyentuh 

bagian lain dari mulut.   

5. Taruh kembali kapas swab tersebut di dalam tabung-reaksi steril 

6. Kapas swab steril dibawa ke lab mikrobiologi untuk dilakukan analisis  
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Lampiran 10  

 

 

LEMBAR CATATAN HARIAN ORAL HYGIENE  

 

 

Tgl Kel. No. 

Resp 

Obs Infeksi 

Mulut H-0 

Jam  pada hari ke-  TT 

Ya Tidak 1 2 3 4 5 

  

 

 

 

Kel. 

OH 

CHX 

A1         

 A2         

 A3         

 A4         

 A5         

 A6         

 A7         

 A8         

 A9         

 A10         

 A11         

 A12         

 A13         

 A14         

 A15         

 A16         

 A17         

 A18         

 A19         

 A20         

 A21         

 A22         

 A23         

 A24         

 A25         
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Tgl Kel. No. 

Resp 

Obs Infeksi 

Mulut H-0 

Jam  pada hari ke-  TT 

Ya Tidak 1 2 3 4 5 

  

 

 

 

 

Kel. 

OH 

PI 

B1         

 B2         

 B3         

 B4         

 B5         

 B6         

 B7         

 B8         

 B9         

 B10         

 B11         

 B12         

 B13         

 B14         

 B15         

 B16         

 B17         

 B18         

 B19         

 B20         

 B21         

 B22         

 B23         

 B24         

 B25         

Keterangan :  
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Lampiran 11 

LEMBAR OBSERVASI JUMLAH KOLONISASI PATHOGEN  

 

PRE TEST HARI KE-0 HARI KE-3 POST TEST HARI KE-6 

Tgl   

 

 

 

 

 

Kel.  

OH CHX 

No. resp Staphylococcus Candida Staphylococcus Candida Staphylococcus Candida 

 A1       

 A2       

 A3       

 A4       

 A5       

 A6       

 A7       

 A8       

 A9       

 A10       

 A11       

 A12       

 A13       

 A14       

 A15       

 A16       

 A17       

 A18       

 A19       

 A20       

 A21       

 A22       

 A23       

 A24       

 A25       

Keterangan :  

 

Keterangan :  Keterangan :  
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Tgl   

 

 

 

 

 

Kel. OH PI 

PRE TEST HARI KE-0 HARI KE-3 POST TEST HARI - 6 

 No. resp Staphylococcus Candida  Staphylococcus Candida Staphylococcus Candida 

 B1       

 B2       

 B3       

 B4       

 B5       

 B6       

 B7       

 B8       

 B9       

 B10       

 B11       

 B12       

 B13       

 B14       

 B15       

 B16       

 B17       

 B18       

 B19       

 B20       

 B21       

 B22       

 B23       

 B24       

 B25       

 

KETERANGAN : 

 

 

 

Keterangan  Keterangan : 
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