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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Diabetes Mellitus (DM) adalah gangguan metabolisme dengan manifestasi 

berupa hilangnya toleransi karbohidrat, yang ditandai dengan tingginya kadar gula 

darah dalam darah. Manifestasi klinik DM dikaitkan dengan konsekuensi 

metabolik defisiensi insulin. Pasien-pasien dengan defisiensi insulin tidak dapat 

mempertahankan kadar glukosa plasma puasa yang normal, atau toleransi glukosa 

setelah makan karbohidrat. Hiperglikemi yang berat dan melebihi ambang ginjal, 

akan menimbulkan glikosuria. Glikosuria ini mengakibatkan diuresis osmotik 

yang meningkatkan pengeluaran urin (poliuria) dan timbul rasa haus (polidipsia). 

Pasien mengalami keseimbangan kalori negatif dan berat badan berkurang, 

dikarenakan glukosa yang ikut dieskresikan bersama urin. Banyaknya kalori yang 

hilang inilah yang dapat meningkatkan rasa lapar (polifagia), keadaan ini disertai 

dengan keluhan pasien yang mudah lelah dan mengantuk (Schteingart, 2009).  

Berdasarkan data WHO pada tahun 2010, DM menduduki peringkat keenam 

sebagai penyebab kematian pada kategori penyakit tidak menular. Prevalensinya 

lebih dari 170 juta orang di dunia menderita DM, dan diperkirakan pada tahun 

2030 akan bertambah menjadi 366 juta, yang kebanyakan terjadi pada negara 

dengan penghasilan rendah hingga menengah, populasi diantaranya merupakan 

usia bekerja. Prevalensi nasional DM, berdasarkan hasil pengukuran gula darah 

pada penduduk umur > 15 tahun bertempat tinggal di perkotaan, adalah 5,7%. 

Beberapa kota di Indonesia memiliki prevalensi DM di atas prevalensi nasional, 

antara lain Nanggroe Aceh Darussalam, Riau, Lampung, Bangka Belitung, DKI 

Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, 

Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Maluku Utara (RISKESDAS, 2007). 

Komplikasi diabetes terjadi akibat kontrol glukosa darah yang buruk 

menyebabkan gangguan metabolik akut serta kerusakan makrovaskular dan 

mikrovaskular (Davey, 2005). Jenis komplikasi makrovaskular yang umum 

berkembang pada penderita diabetes adalah penyakit jantung koroner (Coronary 

Heart Disease), penyakit pembuluh darah otak, dan penyakit pembuluh darah 
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perifer (Peripheral Arterial Disease). Hiperglikemia dan pembentukan protein 

yang terglikasi (termasuk HbA1c) menyebabkan dinding pembuluh darah menjadi 

makin lemah dan rapuh dan terjadi penyumbatan pada pembuluh-pembuluh darah 

kecil. Hal inilah yang mendorong timbulnya komplikasi-komplikasi 

mikrovaskular, antara lain retinopati, nefropati, dan neuropati. Selain disebabkan 

oleh kadar gula yang tinggi, ketiga komplikasi ini juga dipengaruhi oleh faktor 

genetik (DEPKES RI, 2005). 

Komplikasi yang terjadi pada kaki pasien DM disebabkan oleh neuropati 

perifer maupun iskemik perifer (Grace et al, 2006). Neuropati perifer merupakan 

kerusakan serabut saraf sensorik yang menyebabkan gangguan rasa getar, rasa 

sakit, rasa kram, kesemutan, rangsang termal/suhu, dan hilangnya refleks tendo 

pada kaki sehingga akan menyebabkan gangguan mekanisme protektif pada kaki. 

Pada pasien DM, saraf sensorik merupakan sistem saraf yang pertama kali 

terganggu sebelum sistem saraf motorik dan otonom. Apabila keadaan neuropati 

perifer tidak ditangani dengan baik, mengakibatkan munculnya ulkus (borok) 

pada kaki yang disertai dengan infeksi (Andarwanti et al, 2011). Pada pasien DM 

mudah terjadi penyempitan dan penyumbatan pembuluh darah yang sering terjadi 

pada tungkai bagian bawah (terutama kaki), baik pembuluh darah kecil, pembuluh 

darah besar, maupun pembuluh darah kapiler, yang menyebabkan defisiensi 

oksigen dan nutrisi. Akibatnya perfusi jaringan distal dari tungkai menjadi kurang 

baik dan timbul ulkus yang kemudian dapat berkembang menjadi nekrosis atau 

gangren (Hendromartono, 2003). 

Gangren merupakan sebuah komplikasi kronis yang timbul akibat nekrosis 

jaringan, yang dapat berkembang apabila suplai oksigen dan nutrisi terputus 

akibat sumbatan di pembuluh darah ke bagian kaki, yang diperparah dengan 

adanya kerentanan terhadap infeksi. Gangren yang tidak mendapatkan 

penanganan tepat dapat mengakibatkan kematian jaringan (Caudell, 2008). 

Gangren disebabkan oleh infeksi polimikrobial, yaitu Gram-positif seperti 

Staphylococci, Streptococci, Enterococci, Gram-negatif seperti Pseudomonas 

Aeruginosa, Proteus Vulgaris, Klabsiella, Escherichia Coli, bakteri anaerob 

seperti Bacteroides Fragilis, Clostridium Perfingens (MedlinePlus, 2011). 
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Di antara orang-orang yang didiagnosa menderita DM, prevalensi gangren 

adalah 4% sampai 10%, insiden berbasis populasi tahunan adalah 1,0% menjadi 

4,1%, dan kejadian seumur hidup mungkin setinggi 25%. Luka gangren yang 

terinfeksi menyebabkan morbiditas yang besar, dan biasanya amputasi pada 

ekstremitas bawah merupakan langkah terakhir yang dapat dilakukan (Singh et al, 

2005). 

Terapi dan tindakan untuk gangren bertujuan untuk menghilangkan jaringan 

yang terkena gangren dengan operasi (debridema), mencegah timbulnya infeksi 

namun apabila telah timbul infeksi maka dilakukan pencegahan penyebaran 

infeksi, untuk mengatasi kondisi yang menyebabkan gangren berkembang dengan 

bedah vaskular, yaitu dengan operasi bypass dan angioplasti. Terapi alternatif 

lainnya yang dapat dilakukan untuk gangren adalah terapi hiperbarik oksigen dan 

bedah rekonstruksi (NHS, 2012). 

Pilihan antibiotik tergantung pada tipe atau tingkat keparahan dari infeksi 

dan kemungkinan organisme apa yang telah mengalami resisten. Antibiotik yang 

dipilih harus sesuai dengan hasil tes kultur dan sensitivitas, akan tetapi data ini 

tidak selalu tersedia. Keterbatasan data inilah yang menyebabkan sulitnya 

menentukan antibiotik yang dipakai. (Medscape, 2013). 

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

consensus statement” golongan kuinolon merupakan terapi antibiotik utama 

diberikan pada pasien yang terinfeksi Pseudomonas (bakteri Gram negatif) dan 

banyak digunakan sebagai terapi alternatif antibiotik, apabila ditemui pasien yang 

memiliki riwayat alergi terhadap penisilin pada jenis infeksi yang sedang dan 

berat (Leese et al, 2009). 

Berdasarkan studi “Bacteriology of moderate-to-severe diabetic foot 

infections and in vitro activity of antimicrobial agents” terapi antibiotik 

fluorokuinolon (golongan kuinolon baru) untuk moderate dan severe infections 

memiliki keuntungan dibandingkan antimikroba lainnya, dilihat dari board 

spectrum dan farmakokinetiknya. Golongan ini memiliki spektrum yang luas 

terhadap bakteri aerob dan anaerob, yang dapat diberikan secara intravena 

maupun per oral. Pemberian terapi dengan menggunakan antibiotik golongan 

kuinolon tidak dipengaruhi oleh rute pemberian, karena obat tersebut memiliki 
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farmakokinetik yang hampir sama, baik diberikan secara intravena maupun per 

oral (Citron, 2007). 

Berdasarkan studi lain “Efficacy and safety of IV/PO moxifloxacin and IV 

piperacillin/ tazobactam followed by PO amoxicillin/clavulanic acid in the 

treatment of diabetic foot infections: results of the RELIEF study” golongan 

kuinolon baru (fluorokuinolon) terbukti lebih aman dan efektif dari amoksisilin-

klavulanat untuk digunakan pada terapi infeksi gangren pada tingkat moderate 

hingga severe infections, terutama pada infeksi polimikrobial (Schaper et al, 

2012) 

Berdasarkan data di atas, maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui 

pola penggunaan antibiotik golongan kuinolon pada pasien DM dengan luka 

gangren, sehingga diharapkan dapat mencapai efek terapeutik yang maksimal dan 

pasien dapat terpantau dengan lebih mendalam, serta mampu meningkatkan 

tingkat kesembuhan pasien. Penelitian ini dilakukan di RSUD Sidoarjo dengan 

pertimbangan, rumah sakit tersebut merupakan rumah sakit yang memberikan 

pelayanan pendidikan dan penelitian di bidang kesehatan, serta merupakan rumah 

sakit yang menangani pasien DM gangren dengan jumlah yang besar tiap 

tahunnya. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana pola penggunaan antibiotik golongan kuinolon pada pasien DM 

gangren di RSUD Sidoarjo? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Mengetahui pola penggunaan antibiotik pada pasien DM gangren di 

RSUD Sidoarjo. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mengetahui pola penggunaan antibiotik golongan kuinolon pada 

pasien DM dengan luka gangren di RSUD Sidoarjo. 

2. Mengkaji hubungan terapi antibiotik golongan kuinolon terkait jenis, 

dosis yang diberikan, rute pemberian, frekuensi pemberian, interval 
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pemberian dan lama pemberian yang dikaitkan dengan data klinik, data 

laboratorium, dan data mikrobiologi pasien DM di RSUD Sidoarjo. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Bagi Peneliti 

1. Mengetahui penatalaksanaan terapi farmakologi pada pasien DM 

dengan luka gangren sehingga farmasis dapat memberikan asuhan 

kefarmasian dan bekerja sama dengan tenaga kesehatan lainnya. 

2. Sebagai sumber informasi bagi peneliti selanjutnya yang melakukan 

penelitian sejenis dengan variabel yang berbeda. 

1.4.2 Bagi Rumah Sakit 

1. Sebagai salah satu acuan dalam menjalankan asuhan kefarmasian 

penggunaan antibiotik golongan kuinolon pada pasien DM gangren 

bagi farmasi klinik 

2. Sebagai masukan bagi klinisi untuk dapat meningkatkan penggunaan 

antibiotik golongan kuinolon secara rasional. 

3. Sebagai bahan pertimbangan bagi instalasi farmasi rumah sakit dalam 

perencanaan dan pengadaan obat golongan kuinolon. 


