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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Pembesaran prostat jinak atau lebih dikenal BPH (Benign Prostatic 

Hyperplasia) merupakan tumor jinak yang sering ditemukan pada pria yang 

berumur lebih dari 50 tahun dan insidennya semakin meningkat dengan 

bertambahnya usia (Pakasi, 2009). BPH terjadi ditandai dengan peningkatan 

ukuran kelenjar karena terdapat peningkatan jumlah sel-sel stroma serta sel-sel 

epitel kelenjar prostat (Bairy, 2009). 

 BPH dapat dialami oleh sekitar 50% pada pria usia diatas 60 tahun dan 

akan meningkat menjadi sekitar 90% pada pria dengan usia diatas 8.5 tahun 

(Bairy, 2009). Di Indonesia BPH merupakan  kelainan urologi kedua yang di 

jumpai di klinik urologi di Indonesia dan diperkirakan 50% pada pria berusia 50 

tahun. Angka harapan hidup di Indonesia, rata-rata mencapai 65 tahun sehingga 

diperkirakan 2,5 juta pria di Indonesia menderita BPH (Pakasi, 2009). Di Amerika 

Serikat, The Olmstead Country Survey memperkirakan insiden BPH adalah 

sebanyak 13% pada pasien berusia 40-49 tahun, 28% pada pasien berusia diatas 

70 tahun. Di Eropa, sebanyak 14% pada pasien berusia sekitar 40 tahun, dan 43% 

pada pasien berusia sekitar 60 tahun (Rosette, et al., 2006). 

 Menurut penelitian, Pria dengan riwayat keluarga yang pernah menderita 

BPH memiliki resiko yang lebih besar terdiagnosa BPH dibandingkan dengan 

yang tidak mempunyai riwayat keluarga yang pernah menderita BPH, karena  

terdapat mutasi dalam gen yang menyebabkan fungsi gen sebagai penekan tumor 

mengalami gangguan. Selain itu, life style juga sangat berpengaruh sebagai faktor 

resiko yang dapat menyebabkan BPH. Antara lain kurangnya mengkonsumsi 

makanan berserat serta kebiasaan merokok (Amalia, 2010). 

 Hingga saat ini belum diketahui secara pasti penyebab terjadinya BPH, 

namun beberapa hipotesis menyebutkan bahwa BPH erat kaitannya dengan 

hormon DHT (Intraprostatic Dihydrotestoterone) dan enzim 5α-reduktase.  

Enzim 5α-reduktase tipe 1 dan Enzim 5α-reduktase tipe 2 yang umumnya berada 

pada jaringan extraprostatic, namun Enzim 5α-reduktase tipe 2 banyak ditemukan 
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dalam  jaringan prostat. Enzim 5α-reduktase tipe 2 merupakan perantara dalam  

perubahan testoteron menjadi DHT (Kirby and Gilling, 2010). 

 BPH jarang menimbulkan gejala pada pria sebelum usia 40 tahun, tetapi 

lebih dari setengah pria berumur 60-an dapat mengalami gejala awal BPH. Pada 

pria dengan gejala BPH, sering mengeluh tidak nyaman dalam melakukan 

aktivitas. Hal ini disebabkan pembesaran sel epitel dan stomal pada kelenjar 

prostat (Lee, 2008). BPH merupakan penyakit progresif yang umumnya 

berhubungan dengan LUTS (Lower Urinary Track Symptoms) meliputi sering 

buang air kecil, urgensi, nocturia, kecilnya aliran miksi, tidak puas sehabis miksi 

(Shrivatava and Gupta, 2012). 

 Tidak semua pasien BPH perlu menjalani tindakan medik. Terkadang  

pasien yang mengeluh LUTS ringan dapat sembuh sendiri tanpa mendapatkan 

terapi apapun. Tetapi diantara pasien yang lain akhirnya ada yang membutuhkan 

terapi medikamentosa atau tindakan medik yang lain karena keluhannya makin 

parah (Purnomo, 2008). Watchfull waiting dapat dilakukan pada pasien dengan 

BPH ringan (AUA-SI score < 8). Terapi ini juga merupakan pilihan yang tepat 

bagi pasien dengan BPH tingkat sedang hingga berat yang belum terdapat 

komplikasi LUTS dan Bladder Outlet Obstruction (BOO). Terapi medikamentosa 

dilakukan pada pasien BPH tingkat sedang, atau dapat juga dilakukan sebagai 

terapi sementara pada pasien BPH tingkat berat. Golongan obat yang digunakan 

dalam terapi medikamentosa BPH adalah golongan α-adrenergik bloker, serta 

golongan 5α-reduktase inhibitor. Terapi invasif meliputi pembedahan pada BPH 

yang sudah menunjukkan komplikasi tertentu seperti AUR (Acute Urinary 

retention), Hematuria, BOO, UTI (Urinary Tract Infection), dan LUTS. Tindakan 

pembedahan meliputi  pembedahan terbuka, TURP, TUIP, TUVP, dan laser 

prostatektomi (McVary, et al., 2010). 

 Pada tindakan pembedahan, resiko terjadinya infeksi sangat besar. 

Tanda-tanda infeksi meliputi demam tinggi, nyeri, luka operasi bernanah, luka 

operasi terbuka dan sepsis (Istikomah, 2010). TURP merupakan prosedur bedah 

bersih terkontaminasi untuk BPH. Komplikasi TURP meliputi hematuria, dysuria, 

demam, dan bacteriuria. UTIs dapat terjadi pada pasca operasi TURP dengan 

prosentase antara 6% - 60% yang desebabkan oleh infeksi bakteri uretra, dan 
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pemasangan kateter (Lawson, et al., 2013). Selain itu, adanya LUTS dan UTIs 

dapat menyebabkan urin tidak dapat dikeluarkan dari kandung kemih dan dapat 

menyebabkan infeksi. Menurut penelitian, penyebab paling umum dari UTIs 

adalah Escherichia coli yang menyumbang 85%, Staphulococcus saprophyticus 

(5%-15%), Klebsiella pneumoniae, Proteus spp, Pseudumonas aeruginosa, dan 

Enterococcus spp (5%-10%) (Coyle and Prince, 2009). 

 Untuk menghindari terjadinya infeksi pada pasien BPH, perlu adanya 

tindakan pencegahan dengan pemberian terapi antibiotik. Penggunaan antibiotika 

ditujukan untuk menurunkan jumlah bakteri tersebut sampai di bawah titik kritis, 

sehingga akan mencegah terjadinya infeksi (Chambers, 2001). Pemilihan terapi 

antibiotika yang tepat sangat berpengaruh pada keberhasilan terapi yang 

dilakukan. Disamping itu, ketepatan terapi antibiotika sangat diperlukan untuk 

meminimalkan resiko terjadinya resistensi yang merupakan masalah besar dalam 

terapi antibiotika. Pemilihan antibiotika seharusnya mempertimbangkan kejadian 

resistensi yang sudah terjadi di rumah sakit dan juga mempertimbangkan kejadian 

resistensi yang kemungkinanan selanjutnya akan terjadi. Antibiotik yang biasa 

digunakan pada pasien BPH dan membunuh mikroorganisme meliputi antibiotik 

golongan aminoglikosida, penisilin, sefalosporin, dan kuinolon (Anonim, 2011). 

 Menurut penelitian, dari 18 pasien pada prabedah prostatomi terdapat 4 

pasien dengan tes kultur urin positif yang disebabkan oleh bakteri yang berbeda 

pada setiap kasus meliputi bakteri Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, 

Pseudumonas sp. Pada pasien BPH dengan tes kultur urin positif perlu 

mendapatkan terapi antibiotik yang tepat. Penyebab terjadinya infeksi pasca bedah 

disebabkan adanya UTI pada prabedah karena pemasangan kateter di rumah sakit. 

Semua bakteri ini sensitif terhadap antibiotik kuinolon sehingga dapat diterapi 

dengan ciprofloxacin (Pourmand, et al., 2010). Selain itu, pemberian antibiotik 

pada pasien BPH dapat digunakan apabila terjadi inflamasi kronis, kondisi ini 

lebih dikenal sebagai prostatitis (Lights, 2012). Antibiotik profilaksis yang sering 

digunakan oleh Spesialis Urologi Indonesia adalah golongan kuinolon (Monoarfa, 

2011). Antibiotika fluoroquinolon memiliki volume distribusi yang tinggi. 

Penetrasi obat ini sangat tinggi di ginjal, paru-paru, prostat, kandung empedu, 

empedu, dan saluran kemih  (King, et al., 2000). Antibiotik kuinolon merupakan 



4 
 

 
 

golongan antibiotik yang sangat penting karena memiliki kelebihan berupa 

spektrum aktivitas antimikroba yang luas terhadap gram negatif dan gram positif. 

Kegunaan terapeutiknya meliputi pengobatan infeksi saluran kemih, prostatitis, 

beberapa penyakit menular seksual, osteomielitis, dan diare akibat bakteri (Petri, 

2001). 

 Berdasarkan uraian di atas, maka dilakukan studi penggunaan obat untuk 

mengetahui profil antibiotik golongan kuinolon pada pasien BPH. Penelitian studi 

penggunaan obat tersebut dilakukan di RSUD Dr. Saiful Anwar Malang. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan peningkatan pelayanan kefarmasian 

serta peningkatan rasio penggunaan obat yang tepat di RSUD Dr. Saiful Anwar 

Malang. 

   

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas, dapat dirumuskan 

pertanyaan penelitian sebagai berikut : 

 Bagaimanakah penggunaan antibiotika golongan kuinolon yang 

meliputi dosis, rute pemberian, lama pemberian antibiotika golongan 

kuinolon pada pasien BPH di Instalasi Rawat Inap RSUD Dr. Saiful 

Anwar Malang? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1) Tujuan Umum 

Mengetahui pola penggunaan antibiotika golongan kuinolon pada pasien 

BPH di Instalasi Rawat Inap RSUD Dr. Saiful Anwar Malang 

2) Tujuan Khusus 

a. Mengetahui pola terapi antibiotika pada pasien BPH di Instalasi 

Rawat Inap RSUD Dr. Saiful Anwar Malang. 

b. Mengkaji penggunaan antibiotika golongan kuinolon meliputi dosis, 

rute pemberian, lama pemberian antibiotika golongan kuinolon 

sebagai terapi pasien BPH di Instalasi Rawat Inap RSUD Dr. Saiful 

Anwar Malang. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1) Bagi Peneliti 

a. Mengetahui penggunaan antibiotika golongan kuinolon sebagai 

terapi pada pasien BPH sehingga farmasis dapat memberikan asuhan 

kefarmasian dengan bekerja sama dengan tenaga kesehatan lainnya. 

b. Memberikan informasi tentang pola penggunaan antibiotika 

golongan kuinolon pada terapi BPH dalam upaya peningkatan mutu 

pelayanan kepada pasien. 

2) Bagi Rumah Sakit 

a. Sebagai bahan masukan bagi pengambil keputusan baik klinisi 

maupun farmasis terutama berkaitan dengan pelayanan farmasi 

klinik. 

b. Sebagai bahan masukan bagi Komite Medik Farmasi dan Terapi 

dalam merekomendasikan penggunaan obat di RSUD Dr. Saiful 

Anwar Malang. 


