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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar  Belakang 

Sirosis hati (SH) merupakan suatu keadaan patologis yang menggambarkan 

stadium akhir dari proses fibrosis hepatik yang berlangsung progresif ditandai 

dengan perubahan struktur hati menjadi bentuk nodulus abnormal. Gambaran ini 

terjadi akibat adanya nekrosis hepatoselular (Saskara dan Suryadharma, 2012). 

Sirosis hati merupakan suatu penyakit hati kronis dengan adanya pembentukan 

jaringan ikat disertai nodul. Biasanya ditandai dengan adanya proses peradangan 

dan nekrosis sel hati yang luas. Distorsi hati akan menimbulkan perubahan 

sirkulasi mikro dan makro menjadi tidak teratur akibat penambahan jaringan ikat 

dan nodul tersebut (Tarigan, 2004). 

Penyakit hati kronis dan sirosis dalam lima tahun terakhir menurut laporan 

statistika vital nasional yang dipublikasi oleh pusat kontrol dan pencegahan 

penyakit (Center for Disease Control and Prevention), menjadi penyebab 

kematian ke-12 di AS (Kochanek et al, 2013). Sirosis hati mengakibatkan 

terjadinya 35.000 kematian setiap tahunnya di AS (Riley et al, 2009). Berdasarkan 

AASL (American Association for the Study of Liver Diseases) sirosis hati menjadi 

penyebab kematian ke delapan (Runyon, 2013). Penyakit hati dengan sirosis 

menjadi penyebab satu dari sepuluh kematian di Cina dan Korea. Menurut laporan 

World Health Organization (WHO), pada tahun 2006 diperkirakan 800.000 orang 

meninggal dunia karena sirosis hati (Guang-jun et al, 2013). Jumlah ini meliputi 

sekitar 3% dari seluruh populasi manusia di dunia dan setiap tahunnya bertambah 

3-4 juta orang. Sirosis hati banyak ditemukan pada pasien laki-laki dibandingkan 

pasien perempuan dengan perbandingan 2-4 : 1 dengan umur rata-rata terbanyak 

antara golongan umur 55-59 (Guang-jun et al, 2013; Tarigan, 2004). 

Di Indonesia belum ada data resmi nasional tentang prevalensi sirosis hati, 

namun dari beberapa laporan rumah sakit umum pemerintah di Indonesia 

berdasarkan diagnosis klinis saja, prevalensi sirosis hati yang dirawat di bangsal 

penyakit dalam umumnya berkisar antara 3,6-8,4% di Jawa dan Sumatera, 

sedangkan di Kalimantan dan Sulawesi dibawah 1% (Tambunan et al, 2012). Di 
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Medan dalam kurun waktu 4 tahun dari 199.914 pasien yang dirawat di bagian 

penyakit dalam, didapatkan 1.128 pasien penyakit hati (5%). Pada pengamatan 

secara klinis dijumpai 819 pasien sirosis hati (72,7%) (Tarigan, 2004). 

Sirosis hati dapat mengakibatkan kelainan dengan manifestasi klinik antara 

lain : ikterus, hipertensi portal, varises esofagheal, sindrom hepatorenal, ensefa-

lopati hepatik, kegagalan hati, asites serta spontaneous bacterial peritonitis 

(Guang-jun et al, 2013). Asites adalah salah satu komplikasi utama pada SH 

dengan hipertensi portal. Dalam 10 tahun terakhir dari diagnosis sirosis, lebih dari 

50% akan mengembang menjadi asites (Biecker E, 2011). Asites juga dapat 

menjadi sumber infeksi karena cairan asites ini berisikan cairan plasma yang 

mengandung protein sebagai media yang baik untuk pertumbuhan bakteri 

patogen. Asites juga merupakan faktor predisposisi terjadinya komplikasi 

berbahaya seperti SBP (Spontaneous Bacterial Peritonitis), bakteri yang sering 

ditemukan diantaranya bakteri gram negatif enteric-bacilli (E. Coli dan Klepsiella 

spp) dan bakteri gram positif cocci (Streptococci) (Caruntu dan Benea, 2006). 

Dari suatu kasus bakteri patogen yang sering muncul dalam rongga peritoneum 

adalah Escherichia coli (37%), Klepsiella pneumoniae (17%), Pneumococci 

(12%), Streptococcus viridans (9%), Miscellaneous gram-negative (10%), 

Miscellaneous gram-positive (14%) (Koulaouzidis et al, 2009). Hal ini dapat 

meningkatkan resiko terjadinya SBP (Spontaneus bakterial peritonitis) (Biecker 

E, 2011).  

Spontaneous bacterial peritonitis (SBP) merupakan suatu infeksi dari cairan 

asites yang terjadi secara spontan. Semua pasien komplikasi sirosis dengan asites 

akan beresiko berkembang menjadi SBP (Biecker E, 2011; Cheong et al, 2009). 

Menurut PPHI (Perhimpunan Peneliti Hati Indonesia) menetapkan bahwa 

diagnosis SBP ditegakkan bila jumlah sel polimorfonuklear (PMN) ≥ 250 sel/mm³ 

yang dapat disertai dengan kultur positif monomikrobial (Badawy AA et al, 2013; 

Runyon, 2013). Sehingga terapi SBP memerlukan antibiotika yang empiris sejak 

awal (Pleguezuelo et al, 2013). 

Terapi antibiotika yang tepat dan cepat sangat dianjurkan untuk penanganan 

infeksi pada kasus SBP. Antibiotika yang sering digunakan meliputi golongan 

penisillin, sefalosporin, dan kuinolon. Golongan sefalosporin terutama pada 



3 

 

 

 

generasi ketiga berperan dalam menurunkan kemampuan dari bakteri SBP. 

Beberapa keuntungannya adalah relatif aman, dapat ditoleransi dengan baik, 

aktivitas spektrum yang luas, efektivitas lebih besar gram negatif dibandingkan 

gram positif dengan berbagai penelitian yang menyatakannya terhadap resolusi 

SBP (Koulaouzidis A et al, 2009). Beberapa antibiotika golongan sefalosporin 

generasi ketiga adalah cefoperazone, cefotaxime, ceftazidime, ceftizoxime, 

ceftriaxone, cefixime, cefpodoxime, cefdinir, ceftibuten (Sweetman, 2009). 

Antibiotika golongan sefalosporin generasi ketiga yang sering dipakai dalam 

terapi SBP adalah cefotaxime dan ceftriaxone. Sejak tahun 1985 hingga sekarang 

cefotaxime merupakan drug of choice dan antibiotika empiris sebagai terapi SBP. 

Pada hasil uji coba secara acak menunjukkan bahwa cefotaxime, golongan 

sefalosporin generasi ketiga mencapai penyembuhan dalam beberapa kasus SBP  

85% pasien, dibandingkan dengan 56% pasien yang menerima ampisillin. Tingkat 

mortalitas berkurang dari 90% menjadi 20-40% (Badawy AA et al, 2013; Lata et 

al, 2009). Dalam pemberiannya cefotaxime diberikan tunggal dengan dosis 

sebesar 2 g secara intravena setiap 8 jam selama 5 hari akan menghasilkan hitung 

neutrofil cairan asites yang normal dan biakan cairan negatif pada lebih dari 85% 

pasien (Harry et al, 2009). Berdasarkan studi Cefotaxime 5 days vs 10 days for 

SBP, penelitian dilakukan secara prospektif pada 100 penderita SBP, 53 penderita 

mendapatkan cefotaxime 3x2 g IV 5 hari dan 47 penderita mendapatkan 

cefotaxime 3x2 g IV 10 hari. Studi ini menunjukkan bahwa penggunaan 

cefotaxime 5 hari sama efektifnya dengan penggunaan 10 hari. Hal ini dapat 

menurunkan angka kesakitan dan kematian pasien serta jauh lebih ekonomis 

(Runyon, 2013).  

Berdasarkan (American Association for the Study of Liver Disease) AASLD 

dan (European Association for the Study of Liver) EASL dengan salah satu 

studinya Albumin infusion improves outcomes of patients with spontaneous 

bacterial peritonitis : a meta-analysis of randomized trials yang membandingkan 

terapi cefotaxime dengan cefotaxime plus albumin menyatakan bahwa pemberian 

antibiotika cefotaxime sebaiknya dikombinasikan dengan pemberian infus 

albumin karena terbukti lebih efektif menurunkan insidensi gangguan fungsi 

ginjal dan bahkan kematian (Salerno et al, 2013; Giddings, 2013; EASL, 2010).  
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Berdasarkan data di atas, maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui 

pola penggunaan obat cefotaxime pada pasien SBP (Spontaneus Bakterial 

Peritonitis), sehingga dapat mencapai efek terapetik yang maksimal. Penelitian ini 

dilakukan di RSUD Dr. Saiful Anwar yang merupakan rumah sakit umum 

pemerintah, terakreditasi dan RSUD rujukan di kawasan Malang raya. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana  profil penggunaan obat cefotaxime pada pasien SBP 

(Spontaneus Bakterial Peritonitis) di RSU Dr. Saiful Anwar Malang? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Mengetahui Profil Penggunaan obat cefotaxime pada pasien SBP 

(Spontaneus Bakterial Peritonitis) untuk mendapatkan profil pengobatan yang 

rasional 

 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1.  Mengetahui pola penggunaan  obat cefotaxime  pada pasien SBP 

(Spontaneus Bakterial Peritonitis) di RSU Dr. Saiful Anwar 

2. Mengkaji hubungan terapi cefotaxime terkait dosis yang diberikan, 

rute pemberian, frekuensi pemberian, interval pemberian, dan  lama 

pemberian yang dikaitkan dengan data klinik di RSU Dr. Saiful 

Anwar Malang. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Bagi Peneliti 

1. Mengetahui penatalaksanaan terapi farmakologi pada pasien SBP 

(Spontaneus Bakterial Peritonitis) sehingga farmasis dapat 

memberikan asuhan kefarmasian dan bekerjasama dengan profesi 

kesehatan lain. 

2. Melalui penelitian ini, hasilnya dapat menjadi sumber informasi 

kepada para praktisi kesehatan dan masyarakat umum serta dapat 
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digunakan sebagai acuan untuk melakukan penelitian lanjutan dengan 

variabel yang berbeda. 

  

1.4.2 Bagi Rumah Sakit 

1. Sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan baik bagi 

klinisi maupun farmasis terutama pada pelayanan farmasi klinik 

2. Sebagai bahan masukan bagi Komite Medik Farmasi dan Terapi  

dalam merekomendasikan penggunaan obat di RSU Dr. Saiful Anwar 

Malang 


