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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Diabetes mellitus (DM) merupakan sekelompok gangguan metabolik yang 

ditandai oleh tingginya kadar gula dalam darah (hiperglikemi) yang berhubungan 

dengan abnormalitas dalam metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein (Dipiro 

et al, 2008). Diabetes mellitus dapat menyebabkan komplikasi akut dan 

Komplikasi kronis termasuk mikrovaskular, makrovaskular, dan gangguan 

neuropatik yang terjadi akibat kelainan sekresi insulin, kerja insulin atau kedua-

duanya (Soegondo, 2009).  

Diabetes Mellitus (DM) merupakan masalah yang berkembang secara 

luas dan diperkirakan bahwa jumlah penderita DM di seluruh dunia akan 

meningkat dari 135 juta lebih pada tahun 1995 menjadi 300 juta 2025. Menurut 

IDF (International Diabetes Federation), pada 2012 lebih dari 371 orang 

menderita diabetes, jumlah penderita diabetes meningkat setiap tahunnya, 

setengah dari penderita diabetes tidak terdiagnosis, 4,8 juta meninggal akibat 

diabetes, dan lebih dari 471 miliar USD dihabiskan untuk  kesehatan pasien 

diabetes. Sedangkan di Indonesia  menurut laporan terakhir oleh MCCarty et.al, 

(1994) jumlah penderita DM di Indonesia pada tahun 2000 adalah sebesar 4,0 

juta, dan mengalami peningkatan pada tahun 2010 yaitu sekitar 6,0 juta penderita. 

Berdasarkan pola pertambahan seperti saat ini, diperkirakan pada tahun 2020 

nanti akan ada sekitar 8,0 juta pasien diabetes di Indonesia (Tjokroprawiro et al, 

2007). Tingginya angka penderita diabetes mellitus juga akan mempengaruhi 

jumlah dari komplikasi yang terjadi 4% sampai 10% pasien diabetes mellitus 

terkena komplikasi gangren dengan kenaikan tiap tahunnya dari 1,0% menjadi 

4,1%, gangren menyebabkan angka morbiditas yang besar serta menjadi penyebab 

terbesar pasien mengalami amputasi extermitas bawah (Singh, 2005). 

Diabetes melitus merupakan penyakit kronis yang membutuhkan 

intervensi obat-obatan seumur hidup terutama untuk mengelola penyakit dan 

mencegah komplikasi lebih lanjut. Meskipun usaha untuk mengontrol 

hiperglikemia merupakan hal yang penting, tetapi tujuan utama manajemen pasien 
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diabetes melitus adalah mengurangi dan mencegah terjadinya komplikasi dan 

memperbaiki harapan hidup serta kualitas hidup pasien (Dipiro et al, 2008).  

Hiperglikemia pada pasien diabetes mellitus menyebabkan kelainan 

neuropati dan kelainan pada pembuluh darah, neuropati sensorik, motorik dan 

autonomik (Waspadji, 2006). Neuropati sensorik merupakan sistem saraf yang 

paling awal mengalami ganguan/kerusakan dibandingkan dengan system saraf 

motorik dan autonomik, kerusakan serabut saraf sensorik akan menyebabkan 

gangguan pada sensasi getar, rasa sakit, rasa kram, semutan, rasa baal, rangsangan 

termal/suhu dan hilangnya reflex tendo kaki, jika keadaan neuropati tidak 

ditangani dengan baik, akan mempermudah terjadinya borok/ulkus kaki, yang 

disebut dengan neurophatic foot ulcer atau gangren (Andarwanti et al, 2011). 

Hiperglikemia, gangguan respons imun, neuropati, dan penyakit arteri perifer  

merupakan faktor utama terjadinya infeksi pada kaki diabetik serta gula darah 

yang tidak terkontrol dapat menyebabkan gangguan kemampuan lekosit penderita 

untuk melawan bakteri patogen (Maidina et al, 2013). Sekitar 56% ulserasi pada 

kaki diabetik melibatkan  infeksi dengan tanda-tanda kemerahan, edema, 

peningkatan suhu setempat, bau, adanya nanah (Burakowska et al, 2011). 

Gangren disebabkan oleh infeksi polimikrobial, berupa bakteri gram positif  

Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus koagulase 

negatif, Streptococcus group B, Enterococcus spp; bakteri gram negatif  

Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Proteus mirabilis; bakteri anaerob 

Bacteroides melaninogenicus, Bacteroides fragilis, Peptostreptococcus spp and 

Peptococcus spp; dan fungi Candida tropicalis and Candida albicans (Nelson et 

al, 2006). 

Pada penelitian “Use of antibiotics  in people with  diabetic foot disease:  

A consensus statement” pilihan antibiotik yang digunakan tergantung pada 

patogen penyebab dan epidemiologi, tetapi sebelum ada hasil kultur perlu 

digunakan  antibiotika sebagai terapi awal yang disesuaikan dengan data empiris, 

selain penggunaan antibiotik yang sensitif terhadap bakteri aerob diberikan juga 

antibiotik yang sensitif terhadap bakteri anaerob yaitu metronidazol yang 

merupakan pilihan awal yang sering diberikan sebagai terapi tambahan pada luka 

gangren (Leese et al, 2009). 
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Berdasarkan studi lain “Pattern of antimicrobials used to treat infected 

diabetic foot in a tertiary care hospital in Kolar” penelitian dengan melibatkan 42 

pasien laki-laki dan 18 orang perempuan, hasil kultur menyebutkan bahwa 50% 

sampel terinfeksi oleh dua macam organisme, 38% terinfeksi bakteri tunggal, dan 

12% terinfeksi lebih dari dua organisme. Adanya bau busuk dan nanah pada luka 

gangren disebabkan karena pertumbuhan bakteri anaerob sehingga diberikan 

metronidazol secara sistemik, pada penelitian ini ditemukan bahwa pemberian 

antibiotik kombinasi lebih efektif dari pada pemberian antibiotik secara tunggal 

(Girish et al, 2010). 

Berdasarkan studi “Anaerobic Culture of Diabetic Foot Infections: 

Organisms and Antimicrobial Susceptibilities” terapi antibiotika anaerob sering 

dijadikan terapi rekomendasi dimana antibiotik aerobik mempunyai perhatian 

yang sangat mendalam dibandingkan dengan antibiotika anaerob, sehingga 

resistensi terhadap antibiotika anaerob sering terjadi karena kurangnya penelitian. 

Studi ini menggunakan 3 macam obat yaitu klindamisin, imipenem dan 

metronidazol, bakteri anaerob menujukan resistensi terhadap klindamisin 

sedangkan resistensi bakteri anaerob pada imipenem dan metronidazol masih 

terbilang rendah (Lily et al, 2008). 

Metronidazol merupakan senyawa nitro-imidazol, memiliki spektrum anti 

protozoa dan anti  bakterial yang luas, obat ini aktif terhadap semua jenis coccid 

dan basil anaerob gram positif dan negatif tetapi tidak aktif terhadap bakteri aerob, 

serta memiliki efek samping yang ringan (Tjay et al, 2007). Metronidazol 

merupakan antibiotik yang sensitif terhadap Vaginitis trikomonas, bakteri 

vaginosis, Entamoeba histolytica, Giardia lamblia, Bacteroides fragilis, 

Clostridium difficile (Yuliawati, 2006). 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan diatas, maka penelitian 

ini dilakukan untuk mengetahui pola penggunaan obat antibiotika metronidazol 

yang aktif terhadap bakteri anaerob yang banyak dijumpai pada luka gangren, 

sehingga diharapkan dapat mencapai efek terapeutik yang maksimal dan pasien 

dapat terpantau dengan lebih mendalam. Penelitian ini dilakukan di RSUD 

Sidoarjo dengan pertimbangan bahwa rumah sakit tersebut merupakan rumah 

sakit umum daerah rujukan terbesar di kota Sidoarjo. 
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1.2  Rumusan Masalah 

Bagaimana pola penggunaan metronidazol pada pasien diabetes mellitus 

dengan luka gangren ?   

 

1.3  Tujuan Penelitian 

1.3.1    Tujuan Umum 

Mengetahui pola penggunaan obat pada pasien diabetes mellitus dengan 

luka gangren di Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mengetahui pola penggunaan antibiotika metronidazol pada pasien 

diabetes mellitus dengan luka gangren di Rumah Sakit Umum Daerah 

Sidoarjo. 

2. Mempelajari hubungan terapi antibiotika metronidazol terkait jenis, dosis 

rute, frekuensi, interval, kombinasi dengan antibiotika lain, dan lama 

penggunaan yang dikaitkan dengan data klinik, data laboratorium dan data 

mikrobiologi pasien diabetes mellitus dengan luka gangren di Rumah 

Sakit Umum Daerah Sidoarjo. 

 

1.4    Manfaat Penelitian 

1.4.1    Bagi Peneliti 

1. Mengetahui penatalaksanaan terapi farmakologi pada pasien diabetes 

dengan luka gangren sehingga farmasis dapat memberikan asuhan 

kefarmasian dengan berkerja sama dengan tenaga kesehatan lainnya. 

2. Study pendahuluan dan sumber informasi bagi peneliti selanjutnya untuk 

menyempurnakan dengan melakukan penelitian sejenis dan 

mengikutsertakan variable yang lain. 

1.4.2  Bagi Rumah Sakit 

1. Sebagai bahan masukan bagi pengambil keputusan baik klinisi maupun 

farmasis terutama berkaitan dengan pelayanan farmasi klinik. 

2. Sebagai bahan masukan bagi komite medik farmasi dan terapi dalam 

merekomendasikan penggunaan obat di Rumah Sakit Umum Daerah 

Sidoarjo. 


