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Abstrak 

Dekubitus merupakan salah satu indikator mutu pelayanan rumah sakit, tingginya 

angka kejadian pasien dengan dekubitus mencerminkan rendahnya mutu 

pelayanan keperawatan, karenanya perlu adanya upaya pencegahan sejak dini 

yang merupakan tanggungjawab perawat. Pencegahan dekubitus salah satunya 

dengan melakukan pengaturan posisi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 

perbedaan efektifitas rentang waktu pengaturan posisi 2 jam dan 3 jam terhadap 

kejadian dekubitus.Penelitian ini  menggunakan rancangan quasi eksperimental 

dengan post test only with control group. Populasi penelitian adalah semua pasien 

tirah baring lama di RSUP Nusa Tenggara Barat selama periode pengumpulan 

data, sedangkan sampel penelitian adalah pasien tirah baring lama dengan Kriteria 

inklusi sampel adalah berumur 14 – 80 tahun, memiliki resiko tinggi untuk 

terkena decubitus dengan nilai braden scale< 15, menjalani rawat inap selama 3 

hari, dan tidak memiliki kemampuan untuk miring kiri dan kanan secara mandiri. 

Sedangkan kriteria ekslusinya adalah subjek sudah terkena dekubitus sejak awal 

masuk ruang perawatan, mengalami tirah baring atas instruksi pengobatan, 

merupakan kunjungan kedua dalam bulan tersebut. Tehnik  pengambilan sampel 

dengan menggunakan Purposive Sampling, Untuk mengetahui pengaruh   waktu 

pengaturan posisi terhadap kejadian dekubitus dilakukan uji chi square dengan 

tingkat kepercayaan 95% ( p ≤ 0,05 ). Hasil analisis pengaruh waktu pengaturan 

posisi terhadap kejadian dekubitus diperoleh ada sebanyak 1 dari 15 responden 

(16,67%)  yang dilakukan perubahan posisi setiap 2 jam mengalami dekubitus.  

Sedangkan responden yang dilakukan perubahan posisi setiap 3 jam, ada 5 dari 15 

(33,33%) responden mengalami dekubitus. Hasil uji statistik diperoleh nilai p = 

0,084 (£ = 0,05) sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan kejadian 

dekubitus antara pasien yang dilakukan perubahan posisi setiap 2 jam dengan 

pasien yang dilakukan perubahan posisi setiap 3 jam. Berdasarkan hasil penelitian 

ini diharapkan agar perawat dapat melakukan perubahan posisi setiap 2 jam pada 

pasien tirah baring lama. 

 

Kata Kunci :Dekubitus, Posisi, Tirah baring. 

Abstract 

Decubitus is one indicator of the quality of hospital, the high incidence of patients 

with decubitus reflects the quality of nursing care, its important for early 

prevention decubitus as responsibility of the nurse. Prevention of pressure sores 

one of them by doing the change position. This study aimed to analyze the 

differences in the effectiveness of the change position of 2 hours and 3 hours on 

the incidence of pressure sores.This study uses quasi –experimental design with 
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post-test only with control group. The population was all patients prolonged bed 

rest at NTB Province General Hospital during the period of data collection, while 

the sample of this study was patients with prolonged bed rest with samples 

inclusion criteria were age14-80 years, have a high risk for developing decubitus 

with braden scale score < 15, hospitalized for 3 days, and do not have the ability 

to change position independently. While the exlusion criteria has exposed early 

decubitus before enter the hospital, having a bed rest  on the instruction by the 

treatment, a second visit in the month. Technique sampling using purposive 

sampling, to determine the effect of time on the incidence of decubitus using chi 

square test with 95% confidence level (p ≤ 0,05).The result of the analysis 

showing 1 of 15 respondents (16.67%) who change position every 2 hours had 

pressure sores. While respondents who changes position every 3 hours, 5 of 15 

(33,33%) respondents had pressure sores. Statistical test result obtained by the 

value of p = 0.084 (α = 0.05), it can conclude that there is no difference incidence 

of pressure sores among patient who do change position every 2 hours with 

patients who do change positions every 3 hours. Hopely for prolonged bed rest 

patient nurse can change position regularly every 2 hours.  

Keywords : Decubitus,Position, Prolonged bed rest. 

 

 

 

Pendahuluan 

Dekubitus merupakan problem yang 

serius karena dapat mengakibatkan 

meningkatnya biaya, lama perawatan 

di rumah sakit serta memperlambat 

program rehabilitasi bagi penderita. 

Insidensi dan prevalensi terjadinya 

dekubitus di Indonesia tergolong 

masih cukup tinggi. Secara 

keseluruhan di Indonesia, kejadian 

luka tekan di rumah sakit mencapai 

33 % (Suriadi et al, 2007 dalam Era, 

2009 dalam Dame, 2010). Berbagai 

tindakan pencegahan yang dapat 

dilakukan untuk mencegah 

timbulnya dekubitus adalah salah 

satunya dangan pengaturan posisi. 

Penelitian tentang bagaimana 

pengaturan posisi yang paling tepat 

masih sangat sedikit, demikian pula 

mengenai berapa lama dibutuhkan 

waktu untuk dilakukan perubahan 

posisi tertentu sehingga dekubitus 

dapat tercegah. Beberapa literature 

merekomendasikan penggunaan 

jadual tertulis untuk perubahan posisi 

dan perubahan posisi dilakukan 

minimal setiap 2 jam. Literatur lain 

menyebutkan pengaturan posisi 

sebaiknya dilakukan tiap 2-3 jam di 

tempat tidur sepanjang 24 jam  Pada 

pelaksanaannya, pengaturan posisi 

pada pasien terutama pada pasien 

tirah baring lama masih belum 

konsisten  baik dari tehnik 

pengaturan posisi ataupun dari segi 

rentang waktu yang dibutuhkan 

dalam merubah posisi pasien. Oleh 

karena itu penting dilakukan 

penelitian mengenai rentang waktu 

pengaturan posisi sehingga dapat 

diketahui standar yang tepat dalam 

melakukan intervensi keperawatan 

berdasarkan evidenced based 

practice.  

Metode 

Penelitian ini  menggunakan 

rancangan quasi eksperimental 

dengan post test only with control 

group. Populasi penelitian adalah 

semua pasien tirah baring lama di 
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RSUP Nusa Tenggara Barat selama 

periode pengumpulan data, 

sedangkan sampel penelitian adalah 

pasien tirah baring lama dengan 

Kriteria inklusi sampel adalah 

berumur 14 – 80 tahun, memiliki 

resiko tinggi untuk terkena decubitus 

dengan nilai braden scale< 15, 

menjalani rawat inap selama 3 hari, 

dan tidak memiliki kemampuan 

untuk miring kiri dan kanan secara 

mandiri. Sedangkan kriteria 

ekslusinya adalah subjek sudah 

terkena dekubitus sejak awal masuk 

ruang perawatan, mengalami tirah 

baring atas instruksi pengobatan, 

merupakankunjungan kedua dalam 

bulan tersebut. Tehnik  pengambilan 

sampel dengan menggunakan 

Purposive Sampling, Untuk 

mengetahui pengaruh   waktu 

pengaturan posisi terhadap kejadian 

dekubitus dilakukan uji chi square 

dengan tingkat kepercayaan 95% (p 

≤ 0,05).  

Hasil Dan Pembahasan 

Berdasarkan data yang didapatkan 

peneliti,  pasien tirah baring lama 

yang dirawat selama masa penelitian 

yaitu dari 20 Agustus sampai dengan 

26 September 2013 adalah 30 

responden dengan jumlah sampel 

yang dianalisis sebanyak 15 

responden untuk kelompok intevensi 

I yaitu pengaturan  posisi dengan 

rentang waktu 2 jam dan 15 

responden untuk kelompok 

intervensi II yaitu pengaturan posisi 

dengan rentang waktu 3 jam.  

Responden yang dipilih adalah 

pasien yang menjalani tirah baring 

lama dan mengalami risiko tinggi 

dan risiko sangat tinggi mengalami 

dekubitus. Kemudian responden 

dilakukan intervensi perubahan 

posisi secara berkala (setiap  2 jam 

dan 3 jam)  selama  3 hari. Pada 

kedua kelompok dilakukan penilaian 

kondisi kulit apakah mengalami 

dekubitus derajat 1  setelah 

dilakukan pengaturan posisi 

(postest).  Data-data hasil penelitian 

disajikan sebagai berikut : 

a. Analisa Univariat 

1. Distribusi responden 

berdasarkan umur 

 

 

Tabel 1 : Distribusi Responden Berdasarkan Umur di RSUP NTB,Agustus s/d 

September  2013 

Variabel Waktu pengaturan posisi 

 

Total 

Umur 2 jam 

 

3 jam 

 n % n % n % 

≤ 60 tahun 6 40 10 66,67 16 53,33 

> 60 thn 9 60 5 33,33 14 46,67 

 15 100 15 100 30 100 

 

Berdasarkan tabel diatas 

dapat digambarkan 

karakteristik umur kelompok 

responden perubahan posisi 

yang dilakukan setiap 2 jam 

sebagian besar  berusia > 60 

tahun (60 %) sedangkan 

kelompok perubahan posisi 3 

jam sebagian besar responden 

berusia ≤ 60 tahun (66,67%). 

Data diatas juga menunjukkan 

bahwa responden penelitian ini 
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umumnya berusia kurang dari 

60 tahun yaitu sebanyak 16 

orang (53,33%). 

2. Distribusi responden 

berdasarkan jenis kelamin

 

Tabel 2: Distribusi responden berdasarkan jenis kelamin di RSUP NTB,Agustus 

s/d September  2013 

Variabel 

Jenis 

kelamin 

Waktu pengaturan posisi Total 

2 jam 3 jam 

 n % n % n % 

Laki-laki 9 60 6 40 15 50 

Perempuan 6 40 9 60 15 50 

 15 100 15 100 30 100 

 

Berdasarkan tabel  diatas 

dapat digambarkan  jenis 

kelamin kelompok responden 

yang dilakukan perubahan 

posisi setiap 2 jam sebagian 

besar  responden adalah laki-

laki (60 %) sedangkan 

responden yang dilakukan 

perubahan posisi  

 

3 jam sebagian besar berjenis 

kelamin perempuan (60 %). 

Secara umum diperoleh bahwa 

jumlah responden laki-laki dan 

perempuan  adalah sama (50%). 

3. Distribusi responden 

berdasarkan Risiko Luka 

Tekan 

 

Tabel 3: Distribusi Responden Berdasarkan Risiko Luka Tekan di RSUP 

NTB, Agustus s/d September  2013 

Variabel 

Umur 

Waktu pengaturan posisi Total 

2 jam 3 jam  

n % n % n % 

Risiko tinggi (braden scale 11-14) 8 53,3

3 

12 80 20 66,6

7 

Resiko sangat tinggi (braden scale 

6-10 

7 46,6

7 

3 20 10 33,3

3 

 15 100 15 100 30 100 

 

Berdasarkan tabel  diatas 

dapat digambarkan  resiko luka 

tekan responden perubahan 

posisi yang dilakukan setiap 2 

jam berjumlah hampir sama 

antara risiko tinggi (skala 

braden 11-14) dengan risiko 

sangat tinggi (skala braden 6-

10). Sedangkan kelompok 

perubahan posisi 3 jam 

sebagian besar responden 

berisiko tinggi luka tekan  

 

yaitu sebanyak 12 responden 

(80%). Secara umum 

responden penelitian ini  risiko 

tinggi untuk mengalami luka 

tekan yaitu sebanyak 20 orang 

(66,67%).   

4. Distribusi responden 

berdasarkan kejadian dekubitus 

setelah dilakukan pengaturan 

posisi selama 2 jam dan 3 jam 
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Tabel 4: Distribusi responden berdasarkan  kejadian dekubitus setelah 

pengaturan posisi 2 jam dan 3 jam di RSUP NTB, Agustus s/d September  2013 

Variabel 

Kejadian dekubitus 

Waktu pengaturan posisi Total 

2 jam 3 jam  

 n % n % n % 

Dekubitus 1 16,67 5 33,3

3 

6 20 

Tidak dekubitus 14 83,37 10 66,6

7 

24 80 

 15 100 15 100 30 100 

 

Berdasarkan tabel diatas 

diperoleh bahwa responden yang 

dilakukan perubahan posisi setiap 

2 jam terdapat 1 responden 

(16,67%) mengalami dekubitus 

sedangkan responden yang 

dilakukan perubahan posisi setiap 

3 jam terdapat 5 responden 

(33,33%) yang mengalami 

dekubitus. Hasil penelitian ini 

juga menunjukkan bahwa dari 30 

pasien yang tirah baring, 6 pasien 

(20%) mengalami dekubitus 

derajat 1. 

Responden yang dilakukan 

pengaturan posisi setiap 2 jam 

mengalami dekubitus derajat 1 

pada punggung yang hanya 

ditandai dengan peningkatan suhu 

pada punggung.Hasil penelitian 

ini sesuai dengan teori yang 

dikemukakan oleh AHCPR, 1992 

dalam Potter dan Perry, 2006 

merekomendasikan penggunaan 

jadual tertulis untuk perubahan 

posisi dan perubahan posisi 

dilakukan minimal setiap 2 jam. 

Dari 15 orang pasien tirah baring 

lama yang dilakukan perubahan 

posisi setiap 2 jam, 14 pasien 

tidak mengalami dekubitus. Hal 

ini dapat disebabkan karena 

dengan perubahan posisi yang 

dilakukan secara terus menerus 

setiap 2 jam menyebabkan pasien 

tidak akan mendapatkan 

penekanan yang lama pada area 

tubuh tertekan. Dengan kondisi ini 

maka pembuluh darah antara 

tulang dan tempat tidur pasien 

tidak akan mengalami 

penyempitan sehingga jaringan 

sekitar dapat memperoleh darah, 

bahan makanan dan oksigen, yang 

akhirnya akan mencegah 

terjadinya dekubitus. 

Faktor lain yang 

mendukung hasil penelitian ini 

adalah peneliti tidak hanya 

melakukan perubahan posisi 

setiap 2 jam akan tetapi juga 

dilakukan perawatan diri pasien 

dan massage dilakukan 2 kali 

sehari pada pagi dan sore hari 

selama 3 hari pelaksanaan 

tindakan. Dengan demikian pasien 

akan mendapatkan perawatan 

pada area tertekan secara lebih 

optimal. 

Sementara itu, Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa 

setelah dilakukan tindakan 

pengaturan posisi setiap 3 jam 

pada pasien yang mengalami tirah 

baring lama, 5 responden 

(33,33%) mengalami dekubitus 

derajat 1. Dari 5 pasien, 2 orang 

mengalami dekubitus derajat 1 

didaerah lengan kanan dan 

punggung yang ditandai dengan 

peningkatan suhu kulit pada area 

tersebut. 1 orang mengalami 

dekubitus derajat 1 diarea 

punggung ditandai dengan 
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kemerahan dan peningkatan suhu 

kulit, 1 orang mengalami 

peningkatan suhu kulit, 

kemerahan dan nyeri pada area 

punggung dan lengan kiri serta 1 

orang pasien mengalami seluruh 

tanda dekubitus derajat 1 yaitu 

kulit kemerahan, terlokalisasi, 

batas tegas, terjadi peningkatan 

suhu kulit, pigmen kulit lebih 

gelap dan pasien merasakan nyeri 

pada area tertekan. 

Dekubitus dapat terjadi 

dalam waktu 3 hari sejak 

terpaparnya kulit akan tekanan 

(Reddy, 1990 dalam Dame, 2010). 

Banyak factor yang 

mempengaruhi terjadinya 

dekubitus seperti gangguan input 

sensorik, gangguan fungsi 

motorik (penurunan mobilitas), 

perubahan tingkat kesadaran, dan 

adanya penggunaan alat-alat 

terkait tindakan pada pasien 

(Potter dan Perry, 2006). Pada 

penelitian ini, pasien yang 

dilakukan perubahan posisi setiap 

3 jam dan mengalami dekubitus 

derajat 1  umumnya adalah pasien 

yang mengalami stroke (4 

responden) dan 1 orang responden 

mengalami CKD (Cronic Kidney 

Diseases).  

Faktor-faktor lain yang 

dapat meningkatkan risiko 

terjadinya dekubitus selain karena 

faktor tekanan adalah karena gaya 

gesek, kelembaban, nutrisi buruk, 

anemia, infeksi, demam, 

gangguan sirkulasi perifer, 

obesitas, kaheksia dan usia (Potter 

dan Perry, 2006). Pada penelitian 

ini, usia pasien tirah baring yang 

mendapatkan perubahan posisi 

setiap 3 jam adalah 66,67 % 

berusia ≤ 60 tahun. Namun 

demikian, dari 5 pasien yang 

mengalami dekubitus derajat 1, 3 

pasien berusia lebih dari 60 tahun.  

Pasien yang sudah tua 

memiliki risiko yang tinggi untuk 

terkena luka tekan karena kulit 

dan jaringan akan berubah seiring 

dengan penuaan. Penuaan 

mengakibatkan kehilangan otot, 

penurunan kadar serum albumin, 

penurunan respon inflamatori, 

penurunan elastisitas kulit. 

Perubahan ini berkombinasi 

dengan faktor penuaan lain akan 

membuat kulit menjadi berkurang 

toleransinya terhadap tekanan, 

pergesekan, dan tenaga yang 

merobek.  

Faktor usia bukan 

merupakan satu-satunya faktor 

yang menyebabkan 33,33% 

pasien tirah baring yang diberikan 

perubahan posisi setiap 3 jam 

mengalami dekubitus namun ada 

beberapa faktor lain sebagaimana 

disebutkan diatas juga dapat 

menyebabkan dekubitus.   

b. Analisis Bivariat 

Analisis bivariat pada penelitian 

ini digunakan untuk membuktikan  

apakah  

ada hubungan atau perbedaan 

kejadian dekubitus pada pasien 

tirah baring lama yang diberikan 

perubahan posisi setiap 2 jam dan 

3 jam. Analisa bivariat dilakukan 

dengan uji statistik Chi Square. 

Hasil analisis bivariat diuraikan 

pada table berikut ini. 
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Tabel 5: Analisis pengaruh waktu pengaturan posisi terhadap kejadian 

dekubitus di RSUP NTB, Agustus s/d September  2013 

Variabel Kejadian Dekubitus Total 

Waktu pengaturan 

posisi 

Dekubitus Tidak dekubitus 

 n % n % n % 

2 jam 1 16,67 14 83,37 15 100 

3 jam 5 33,33 10 66,67 15 100 

 6  24 100 30 100 

P = 0,084  ; α = 0,05 

 

          Hasil analisis pengaruh 

waktu pengaturan posisi terhadap 

kejadian dekubitus diperoleh ada 

sebanyak 1 dari 15 responden 

(16,67%)  yang dilakukan 

perubahan posisi setiap 2 jam 

mengalami dekubitus.  Sedangkan 

responden yang dilakukan 

perubahan posisi setiap 3 jam, ada 

5 dari 15 (33,33%) responden 

mengalami dekubitus. Hasil uji 

statistik diperoleh nilai p = 0,084 

(α = 0,05) maka dapat 

disimpulkan bahwa tidak ada 

perbedaan kejadian dekubitus 

antara pasien yang dilakukan 

perubahan posisi setiap 2 jam 

dengan pasien yang dilakukan 

perubahan posisi setiap 3 jam. 

             Hasil penelitian ini sesuai 

dengan teori yang diungkapkan 

oleh Bouwhuizen, 1996 yang 

menyebutkan bahwa pengaturan 

posisi sebaiknya dilakukan tiap 2-

3 jam ditempat tidur sepanjang 24 

jam. Pengaturan posisi dengan 

mengganti posisi pasien dengan 

aman sesuai dengan body 

alignment yang benar dapat 

mencegah atau meminimalkan 

komplikasi dari immobilitas. 

Pengaturan posisi bertujuan untuk 

membagi rata tekanan pada area 

tubuh. Pengaturan posisi pada 

penelitian ini dilakukan dengan 

cara terlentang, miring kiri dan 

miring kanan. Demikian 

seterusnya dilakukan perubahan  

setiap 2 jam (intervensi I) dan 3 

jam (intervensi II). 

 

 

Walaupun hasil penelitian ini 

menunjukkan tidak adanya 

perbedaan kejadian dekubitus 

pada pasien yang dilakukan 

perubahan posisi setiap 2 jam dan 
3 jam, akan tetapi hasil analis 
univariat menunjukkan bahwa 

angka kejadian dekubitus pada 

penelitian ini masih menunjukkan 

angka yang tinggi yaitu 6 dari 30 

pasien (20%) tirah baring yang 

telah dilakukan perubahan posisi 

secara berkala mengalami 

dekubitus. Hasil ini hampir 

mendekati hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Purwaningsih, 

2001 yang menunjukkan hasil 

bahwa dari 40 pasien tirah baring, 

angka insidensi dekubitus 

mencapai 40% (Setiawan, 2008 

dalam Dame, 2010). 

            Pada penelitian ini, tirah 

baring lama yang dialami pasien 

umumnya disebabkan karena 

stroke sebanyak 18 pasien ( 60 

%), dan 40% disebabkan karena 

penyakit/kondisi lainnya seperti 

post operasi, sepsis, gagal ginjal.  
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Oleh  karena itu,  hendaknya 

perawat peka untuk mampu 

berempati pada pasien karena 

pada pasien stroke, umumnya 

tidak mampu untuk 

mengkomunikasikan secara 

sempurna kemauan, sikap, dan 

tindakannya. Perawat hendaknya 

lebih berempati atas keterbatasan 

yang dimiliki pasien. Dalam 

kondisi immobilisasi (tirah baring 

lama), sebaiknya perawat lebih 

peka untuk menilai kebutuhan 

perubahan posisi pasien dan 

perawatan pada pasien.  

         Selain kebutuhan akan 

perubahan posisi, perawat juga 

harus memberikan motivasi pada 

pasien serta merancang intervensi 

yang tepat sesuai dengan tampilan 

kondisi pasien. Berbagai tindakan 

pencegahan yang dapat dilakukan 

untuk mencegah timbulnya 

dekubitus adalah dengan 

memperbaiki keadaan umum 

pasien, pemeliharaan dan 

perawatan kulit yang baik, dan 

papan/alas tempat tidur yang baik. 

Perawat juga diharapkan 

mengajarkan tentang pencegahan 

dekubitus tidak hanya kepada 

pasien namun juga melibatkan 

keluarga pasien sehingga angka 

kejadian dekubitus dapat 

dikurangi. Dengan demikian, kita 

harapkan target sasaran mutu 

rumah sakit yang ditetapkan oleh 

Depkes RI, 2001 dimana pasien 

tidak menjadi dekubitus harus 0 % 

dapat dicapai, (Lumenta, 2008 

dalam 2010) yang diadopsi dari 

indicator mutu pelayanan rumah 

sakit menurut WHO. 

 

 

Kesimpulan 

Sebagian besar responden berusia ≤ 

60 tahun sebanyak 16 orang (53,33 

%), berjenis kelamin laki-laki sama 

dengan jenis kelamin perempuan 

masing-masing 50 %, dan 

mengalami risiko tinggi luka tekan 

sebanyak 20 responden 

(66,67%).Setelah dilakukan 

pengaturan posisi setiap 2 jam, 1 

responden (6 %)  mengalami 

decubitus Setelah dilakukan 

pengaturan posisi  setiap 3 jam, 6 

responden (33,33 %) mengalami 

decubitus Tidak ada perbedaan 

kejadian dekubitus antara pasien 

tirah baring lama yang dilakukan 

pengaturan posisi 2 jam dan pasien 

tirah baring lama yang dilakukan 

pengaturan posisi 3 jam   di RSUP 

NTB (p=0,084; α=0,05)  

Saran 

Bagiinstitusi pelayanan 

keperawatan,berdasarkan hasil 

penelitian ini, maka disarankan agar 

dapat melakukan perubahan posisi 

setiap 2 jam pada pasien yang 

mengalami tirah baring lama 

disamping melakukan massage dan 

perawatan pada area yang mengalami 

tekanan.Bagi peneliti selanjutnya 

dapat melakukan penelitian sejenis 

dengan jumlah sampel lebih banyak 

sehingga diperoleh hasil yang lebih 

bermakna.  
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