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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Benign Prostatic Hyperplasia (BPH) adalah salah satu penyakit urologi, 

dengan diagnosis adanya proliferasi sel prostat (Heidelbaugh, 2008). Benign 

Prostatic Hyperplasia atau dalam bahasa umumnya dinyatakan sebagai 

Pembesaran Prostat Jinak (PPJ) merupakan masalah yang sering terjadi pada 

kebanyakan pria berusia diatas 50 tahun dan insidennya semakin meningkat 

dengan bertambahnya usia (Pakasi, 2009). 

Menurut penelitian, secara global prevalensi, lebih dari 50% pria berusia 60 

tahun atau lebih  dan insidennya memuncak menjadi 90% pada laki-laki 85 tahun 

atau lebih (Yoshida et al., 2011). Sedangkan berdasarkan bukti mikroskopis 

histologis nodular hiperplasia dapatkan kira-kira 20% pria 40 tahun, meningkat 

hingga 70% dengan umur 60 tahun dan 90% usia 70 tahun (Deep et al., 2010). Di  

Indonesia  PPJ  merupakan  kelainan urologi kedua setelah batu saluran kemih dan 

diperkirakan 50% pada pria berusia diatas 50 tahun. Di  Rumah  Sakit 

Ciptomangunkusumo (RSCM) Jakarta ditemukan rata-rata 150 sampai 200  

penderita pembesaran prostat setiap tahun yang memerlukan tindakan operasi,  

dan kecenderungan angka tersebut terus meningkat. Di SMF Urologi RS Dr.  

Wahidin Sudirohusodo Makassar, dalam 5 tahun terakhir ini PPJ menduduki  

peringkat pertama menggeser batu saluran kemih (protap 10 penyakit SMF 

Urologi RS Dr. Wahidin Sudirohusodo) (Pakasi, 2009). 

Mekanisme penyebab BPH belum diketahui secara pasti, namun berdasarkan 

patofisiologi terjadinya BPH berkaitan dengan proses penuaan yang 

mengakibatkan penurunan kadar hormon testosteron pria. Hormon testosteron 

dalam kelenjar prostat akan diubah menjadi intraprostatic dihydrotestosterone 

(DHT) sebagai metabolit aktif. Dihydrotestosterone inilah yang kemudian secara 

kronis merangsang pertumbuhan kelenjar prostat sehingga membesar (Sarma & 

Wei, 2012). 
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Manifestasi klinik pada BPH dapat menyebabkan infeksi pada saluran kemih 

(ISK), urosepsis, trabekulasi buli, sakulasi buli, divertikulasi buli, hidronefrosis, 

hematuria, batu kandung kemih, cistitis, pielonefritis, retensi urin akut atau 

kronik, refluks vesiko-ureter, hidroureter, inkontinensia ginjal, dan gagal ginjal 

(Heidelbaugh, 2008). 

Pilihan pengobatan penyakit BPH mencakup pemantauan penyakit (watchfull 

waiting), medikametosa dan terapi intervensi. Terapi intervensi dibagi menjadi 

dua yaitu tindakan pembedahan dan teknik instrumentasi alternatif. Tindakan 

pembedahan meliputi pembedahan terbuka, TURP, TUIP, TUVP, HoLAP, 

HoLEP, HoLRP, dan PVP. Sedangkan teknik instrumentasi alternatif meliputi 

TUNA, dan TUMT. Pilihan pengobatan tersebut dipilih berdasarkan tingkat 

keadaan pasien dengan skala yang telah ditentukan oleh AUA (American 

Urological Association). Pasien BPH tingkat ringan mendapatkan terapi watchfull 

waiting. Terapi medikametosa diberikan pada pasien tingkat sedang, dengan 

golongan obat Alpha-adrenergic Blockers misalnya tamsulosin, doxasosin, 

terazosin, dan 5-Alpha-reductase Inhibitors (5-ARIs) misalnya finasteride dan 

dutasteride. Sedangkan pada pasien tingkat sedang dan  berat perlu dilakukan 

tindakan operasi/pembedahan (McVary et al, 2010). 

Penanganan operasi pada BPH, dilakukan dengan membuka traktus urinarius, 

sehingga tergolong operasi bersih terkontaminasi. Resiko infeksi berpotensi besar 

terjadi pada pasca bedah BPH. Infeksi pasca operasi pada pasien BPH 

digambarkan dengan adanya inflamasi. Menurut penelitian, terdapat 7 kasus 

(7,78%) dari pasien paska bedah Holmium Laser Enucleation (HoLEP) 

mengalami infeksi yakni 3 pasien mengalami prostatitis, 2 pasien mengalami 

pyelonephritis, dan 2 pasien mengalami epididimimis (Shigemura et al, 2012). 

Sedangkan pada pembedahan Transurethral Resection of The Prostate (TURP) 

berpotensi terjadinya morbilitas (McVary et al,2010). Selain itu, pemasangan 

kateter pada pasien juga berpengaruh besar terhadap terjadinya infeksi bakteri 

maupun jamur (Zarei et al, 2009). 

Infeksi, dapat terjadi pula pada pasien yang  belum pasti dilakukan tindakan 

pembedahan. Infeksi saluran kemih ditemukan 8% - 24% pada pasien BPH 

sebelum bedah (Fitzpatrick, 2007). Hal tersebut disebabkan, pasien mengalami 
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LUTS (Lower Urinary Tract Symptoms) akibat adanya BPH, yang menyebabkan 

urin tidak dapat dikeluarkan dari tubuh, sehingga bahaya terjadinya infeksi sangat 

besar. Infeksi terjadi disebabkan urin merupakan sisa metabolisme tubuh yang 

harus dikeluarkan oleh tubuh, karena banyak mengandung bakteri patogen, seperti 

Echerichia coli, Staphylococcus pyogenes, Pseudomonas aeruginosa, dan 

Enterobacter spp. Menurut penelitian, terdapat 56% pasien BPH yang mengalami 

infeksi bakteri Echerichia coli (Marschall et al, 2012). Adanya infeksi juga 

terbukti pada pemeriksaan penunjang dasar pada urinalisis dan kultur urin yaitu 

dengan Pemeriksaan Darah Lengkap (DPL) pada pasien BPH dengan gejala 

hematuria pada awal masuk rumah sakit (Grace, 2007).  

Untuk menghindari terjadinya infeksi pada tidakan operasi pasien BPH, 

diperlukan tindakan pencegahan, salah satunya adalah dengan pemberian terapi 

antibiotik profilaksis. Selain, antibiotik profilaksis terapi antibiotik juga perlu 

diberikan pada pasien BPH untuk pengobatan penyakit infeksi yang menyertai 

pada pasien BPH, seperti infeksi kandung kemih, prostatitis, urosepsis, dan 

sebagainya. Antibiotik yang biasa digunakan pada pasien BPH meliputi antibiotik 

golongan quinolon, sefalosporin, dan aminoglikosida. Antibiotik golongan 

aminoglikosida biasanya digunakan sebagai antibiotik alternatif pada BPH, 

apabila ditemukan pasien terbukti mengalami alergi terhadap antibiotik beta 

laktam sehingga menimbulkan reaksi yang kurang baik terhadap antibiotik 

golongan sefalosporin (Wolf et al, 2008). Selain itu, didukung pula dengan telah 

dilakukannya kultur urin dan terbukti positif mengandung bakteruria/bakteri-

bakteri yang sensitif terhadap antibiotik golongan aminoglikosida. 

Aminoglikosida adalah senyawa dengan aktivitas yang sangat baik dan 

berspektrum luas terhadap banyak spesies bakteri. Meskipun penggunaannya 

terbatas oleh rasio toksik dan teraupetik buruk, aminoglikosida masih merupakan 

terapi pertama infeksi-infeksi serius yang disebabkan oleh basilus gram negatif 

aerob maupun fakultatif, gram positif kokus, dan beberapa strain mikobakteri 

(Champney, 2008). Aminoglikosida biasa digunakan untuk indikasi pengobatan 

pasien dengan infeksi berat seperti sepsis, nosokomial infeksi saluran pernafasan, 

komplikasi infeksi saluran kencing, dan komplikasi infeksi intra abdomen (Huth 

et al, 2011). Berdasarkan hasil penelitian di Rumah Sakit Fatmawati Jakarta, hasil 
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uji kepekaan kuman terhadap antibiotika golongan aminoglikosida menunjukkan 

kepekaan paling tinggi terdapat pada Escherichia coli (92,6%), Peudomonas sp. 

(75,0%) terhadap amikasin, Klebsiella sp. (86,0%) terhadap netilmisin, diikuti 

amikasin (82,9%) (Refdanita, 2004). Aminoglikosida umumnya resisten terhadap 

bakteri Pseudomonas, Burkholderia, dan Stenotrophomonas (Wiley John & Sons, 

2007). Efek-efek toksik aminoglikosida dapat dibagi menjadi tiga tipe utama yaitu 

nefrotoksisitas, ototoksisitas, dan blokade neuromuskular. Efek nefrotoksik 

biasanya diinduksikan aminoglikosida dengan bersifat reversibel akibat 

penghentian terapi dan pemberian dengan dosis tinggi secara tidak tepat. Beberapa 

data klinik menggambarkan bahwa insiden nefrotoksisitas aminoglikosida dapat 

meningkat pada pasien-pasien yang mendapatkan kombinasi terapi 

aminoglikosida dengan beta laktam (Leibovici et al, 2009). Menurut penelitian 

ASHA’s (American Speech-Language-Hearing Association) dari 48 kasus pada 

penggunaan aminoglikosida efek ototoksisitas meliputi 31,25% pada penggunaan 

amikasin, 41,67% pada penggunaan gentamisin, 25% efek penggunaan 

tobramisin, 8,33% streptomisin, dan 6,25%  kanamisin (Frymark et al, 2010). 

Meskipun begitu, secara keseluruhan tingkat kepekaan antibiotik aminoglikosida 

terhadap Enterobacteriaceae masih melebihi 90%, sehingga merupakan salah satu 

antibiotik pilihan utama untuk  menangani  infeksi  serius (Pangalila, 2012). 

Terkait hal-hal tersebut diatas, maka dilakukan suatu studi penggunaan obat, 

untuk mengetahui profil antibiotik aminoglikosida pada kasus Benign Prostatic 

Hyperplasia (BPH) di Rumah Sakit Dr. Saiful Anwar Malang. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana pola penggunaan antibiotika golongan aminoglikosida pada pasien 

BPH di Rumah Sakit Dr. Saiful Anwar Malang? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk: 

1. Mengetahui pola penggunaan antibiotika pada pasien dengan kasus BPH di 

Rumah Sakit Dr. Saiful Anwar Malang, yang meliputi dosis yang diberikan, 

rute pemberian, dan lama pemberian serta waktu pemberian. 
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2. Mengkaji hubungan terapi antibiotika golongan aminoglikosida dengan dosis 

yang diberikan, rute pemberian, lama pemberian, dan waktu pemberian yang 

dikaitkan dengan data klinik dan data laboratorium, yang diperoleh di Rumah 

Sakit Dr. Saiful Anwar Malang 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan mampu dihasilkan penelitian ini adalah: 

1. Sebagai pertimbangan bagi pihak-pihak yang terkait dalam menentukan 

kebijaksanaan tentang penggunaan antibiotika golongan aminoglikosida 

pada kasus BPH. 

2. Sebagai sumber informasi kepada para praktisi kesehatan, masyarakat 

umum dan penelitian pendahuluan mengenai penggunaan antibiotika 

golongan aminoglikosida pada kasus BPH. 

3. Meningkatkan kualitas pelayanan kefarmasian di rumah sakit kepada pasien 

terkait dengan kepatuhan pasien dalam menggunakan antibiotika golongan 

aminoglikosida pada kasus BPH. 


