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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Pre-eklamsia adalah hipertensi yang berhubungan dengan kehamilan yang 

biasanya terjadi setelah 20 minggu kehamilan. Pada pre-eklamsia, ditandai dengan 

hipertensi dan proteinuria. Apabila terjadi kejang yang menambah gejala maka 

kondisi ini dapat disebut sebagai eklamsia (Khusen et al, 2012). Sedangkan 

menurut Leila Duley, pre-eklamsia merupakan bagian dari kondisi yang diketahui 

sebagai penyakit hipertensi pada kehamilan. Penyakit multisistem ini biasanya 

dihubungkan dengan tekanan darah dan proteinuria. Pre-eklamsia biasanya terjadi 

pada 2-8 % kehamilan (Duley et al, 2006). Hipertensi selama kehamilan inilah 

yang menjadi penyebab utama dari morbiditas akut, kecacatan  dalam waktu yang 

cukup lama dan kematian bagi ibu dan bayi (WHO, 2011).   

Di Afrika dan Asia, hipertensi selama kehamilan merupakan salah satu dari 

sepuluh penyebab kematian. Diantaranya kehamilan dengan komplikasi 

hipertensi, pre-eklamsia dan eklamsia berdiri sebagai penyebab yang paling utama 

dari mortalitas dan morbiditas bagi ibu dan anak (WHO,2011). Pada tahun 2010 

diperkirakan 287.000 wanita meninggal pada saat kehamilan dan komplikasinya, 

99% terjadi di Negara berkembang. Ini berarti bahwa setiap harinya 800 wanita 

meninggal saat kehamilan atau melahirkan. Angka ini lebih tinggi terjadi pada 

wanita yang tinggal di pedesaan dan diantaranya adalah orang yang kurang 

mampu. Selain itu, wanita yang lebih muda memiliki resiko yang lebih tinggi 

daripada wanita dewasa (WHO, 2013). Menurut organisasi WHO angka kematian 

ibu di Indonesia menduduki peringkat ke-6 di bandingkan Negara-negara ASEAN 

lainnya. Menurut Survey Demografi Kesehatan Indonesia mencatat pada tahun 

2007 Angka Kematian Ibu (AKI) terjadi 228 kejadian dari 100.000 kelahiran 

(Kemenkes, 2012). Sedangkan pada tahun 2011 AKI sebesar 226 per 100.000 

kelahiran berdasarkan data SDKI (Survey Demografi Kesehatan Indonesia). Di 

provinsi Jawa Timur angka kematian ibu sebesar 97,43 per 100.000 kelahiran. 

Dan di Kabupaten Malang angka ini mencapai 61,29 per 100.000 kelahiran hidup 

(Dinas Kesehatan Jawa Timur, 2013). Namun angka kematian ibu pada tahun 

2011 dengan jumlah 226 per 100.000 kelahiran, masih cukup jauh dari target yang 
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ditetapkan dalam Millenium Development goals (MDGs) tahun 2015 bahwa angka 

kematian ibu turun menjadi 102 kematian per 100.000 kelahiran hidup 

(Dewiyana, 2012). 

Penyebab kematian pada ibu hamil dapat disebabkan oleh dua hal yaitu 

penyebab langsung dan penyebab tidak langsung. Penyebab langsung merupakan 

aspek medis yang harus ditangani oleh tenaga kesehatan. Penyebabnya antara lain 

adalah pendarahan, eklamsia, partus lama, komplikasi aborsi, dan infeksi. 

Sedangkan penyebab tidak langsungnya meliputi keluarga, keberadaan anak, 

sosial budaya, pendidikan, sosial ekonomi, dan geografis daerah (Dewiyana, 

2012). 

Etiologi atau penyebab dari pre-eklamsia sampai saat ini masih belum 

diketahui secara jelas. Teori yang sekarang ini banyak dikemukakan sebagai 

penyebab pre-eklamsia adalah iskemia plasenta. Namun dengan teori ini belum 

dapat menerangkan semua yang berkaitan dengan pre-eklamsia karena penyakit 

ini tidak hanya disebabkan oleh satu faktor melainkan banyak faktor, diantaranya 

faktor imunnologi maternal dan faktor angiogenik. Dari peneyebab inilah 

manifestasi klinik berupa hipertensi, proteinuria, dan edema (Kurniawati, 2010). 

Adapun komplikasi yang disebabkan dari pre-eklamsia adalah eklamsia, 

perdarahan pada otak, edema otak, nekrosis sel hati, edema paru-paru, sindrom 

HELLP, hemolisis, solusio plasenta, kelahiran prematur (Duley et al, 2006) dan 

infeksi bakteri (Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia, 2001). 

Infeksi ini bisa terjadi karena adanya proteinuria yang dapat menyebabkan infeksi 

saluran kemih karena dalam urin terdapat protein yang merupakan nutrisi untuk 

pertumbuhan bakteri (Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia, 

2001). Selain infeksi pada saluran kemih, infeksi yang dapat terjadi adalah 

pneumonia. Dimana pneumonia ini merupakan peradangan pada paru-paru yang 

didapatkan oleh penderita dari luar rumah sakit atau pneumonia komuniti ataupun 

pneumonia yang didapatkan pada saat dilakukan perawatan di rumah sakit atau 

pneumonia nosokomial (Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, 2003). Karena 

infeksi merupakan komplikasi yang dapat membahayakan bagi ibu dan janin 

sehingga membutuhkan terapi pengobatan dengan antibiotik yang tepat (Johnson, 

2012). Selain infeksi sebagai komplikasi bagi wanita hamil dengan pre-eklamsia, 
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infeksi dapat menjadi faktor resiko bagi terjadinya pre-eklamsia (Sibiani, 2010). 

Hal ini didukung dengan penelitian yang bersifat kohort bahwa dengan adanya 

bakteriuria tanpa gejala dapat menyebabkan komplikasi bagi ibu hamil 

diantaranya, pielonefritis, hipertensi, pre-eklamsia, berat bayi lahir rendah, 

prematur, septis, dan bahkan dapat menyebabkan kematian bagi ibu dan janin 

(Hadzir, 2007). 

Berdasarkan suatu studi retrospektif, infeksi saluran kemih terjadi pada 16,2 

% wanita  normal tetapi akan meningkat sampai 27,3% pada wanita dengan pre-

eklamsia ringan dan 35,9% pada wanita dengan pre-eklamsia berat. Bakteri yang 

paling banyak ditemukan pada infeksi saluran kemih adalah E. colli sebesar 80-

90% kasus. Kemudian diikuti oleh Klebstella pneumonia 5%, dan proteus mirabili 

5% ( Johnson, 2012). Sebagai terapi yang dapat diberikan adalah antibiotik yang 

sudah terbukti aman bagi ibu hamil. Antibiotik yang biasanya digunakan adalah 

antibiotik golongan β-laktam yaitu  golongan penisilin dan golongan sefalosporin. 

Selain itu, antibiotik nitrofurantoin yang biasanya digunakan untuk infeksi pada 

saluran kemih (Berard et al, 2011).  

Berdasarkan suatu studi yang bersifat prospektif menyebutkan bahwa 

pneumonia merupakan salah satu dari lima penyebab kematian pada wanita hamil 

dengan pre-eklamsia atau eklamsia (Prakash et al, 2009). Pneumonia sendiri dapat 

disebabkan oleh bakteri, virus, jamur, dan parasit (Perhimpunan Dokter Paru 

Indonesia, 2003). Dimana yang paling banyak ditemukan pada kasus pneumonia 

pada kehamilan adalah Streptococcus pneumoniae dan Haemophillus influenzae . 

Sebagai terapi yang dapat digunakan adalah ko-amoksiklav, metronidazole, 

golongan sefalosporin, dan apabila pneumonia berat dapat diberikan golongan 

aminoglikosida (Lim et al, 2001).  

Salah satu antibiotik dari golongan penisilin yang digunakan adalah 

Amoksisilin Klavulanat. Dimana Amoksisilin Klavulanat ini merupakan antibiotik 

golongan penisilin, yang merupakan kombinasi dari semisintetik antibiotik 

spektrum luas yang aktif terhadap bakteri gram positif dan bakteri gram negatif, 

yaitu Amoksisilin dan inhibitor β-laktamase, dalam hal ini adalah kalium 

klavulanat yang merupakan garam kalium dari asam klavulanat. Amoksisilin 
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sendiri merupakan antibiotik golongan penisilin yang bekerja dengan 

menghambat tahap spesifikasi dalam dinding sel (Bertram, 2004).  

Berdasarkan Kidney and Pregnancy, antibiotik yang digunakan untuk terapi 

asimtomatik bakteriuria pada ibu hamil adalah nitrofurantoin, ampisilin, 

amoksisilin, sulfonamida, sefaleksin, atau ko-amoksiklav (Sahay, 2013). 

Berdasarkan studi lain, which antibiotics are appropriate for treating bacteriuria 

in pregnancy?, dikatakan bahwa Ko-amoksiklav efektif untuk pengobatan infeksi 

pada bakteri yang telah resisten terhadap ampisilin yang dapat digunakan selama 

kehamilan, tetapi penelitian yang mengacu pada keamanan masih terbatas 

(Christensen, 2000). Sedang berdasarkan Asymptomatic Bacteriuria Among 

Pregnant Woman, yang didasarkan pada hasil isolasi bakteri yang berasal dari 

urin sampel menunjukkan bahwa lebih sensitif pada Nitrofurantoin dan Imipenem, 

kemudian diikuti Seftazidime, Amikasin, Sefotaksim, Ko-trimoksazol, 

Amoksisilin -asam klavulanat, dan Eritromisin (Kerure et al, 2013).   

Penatalaksanaan  terapi pada pneumonia berdasarkan pada Pneumoniae and 

Pregnancy, menyebutkan bahwa untuk terapi pneumonia secara empiris dapat 

digunakan antibiotik golongan β-laktam seperti seftriakson dan sefotaksim. Serta 

dapat juga digunakan golongan β-laktam yang dikombinasikan dengan inhibitor 

β-laktam (Lim et al, 2001). Sedang menurut Direktorat Bina Farmasi Komunitas 

dan Klinik dalam Pharmaceutical Care untuk Penyakit Infeksi Saluran 

Pernapasan, dengan penggunaan terapi antibotik β-laktam seperti amoksisilin 

sering kali gagal dalam terapi pneumonia karena antibiotik ini akan diinaktifasi 

oleh enzim β-laktamase, sehingga dengan penambahan inhibitor β-laktamase ke 

dalam formula amoksisilin dapat mengatasi permasalahan yang terjadi. Selain itu, 

untuk penanganan pneumonia yang dikarenakan aspirasi asam lambung lebih 

tepat apabila diberikan amoksisilin klavulanat (Direktorat Bina Farmasi 

Komunitas dan Klinis, 2005). 

Berdasarkan pemaparan diatas, maka  perlu dilakukan penelitian bagaimana 

penggunaan obat antibiotik Amoksisilin klavulanat untuk infeksi saluran kemih 

dan pneumonia pada pasien  pre-eklamsia, sehingga pemakaiannya dapat 

mencapai efek terapetik yang diharapkan. Penelitian ini akan dilaksanakan di 

RSUD Dr. Saiful Anwar Malang dengan menggunakan data rekam medik. 
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Dikarenakan RSUD Dr. Saiful Anwar Malang merupakan rumah sakit yang 

banyak menampung pasien dari beberapa kalangan karena merupakan rumah sakit 

rujukan yang ada di Malang. 

1.2  Rumusan Masalah 

Bagaimana profil penggunaan Amoksisilin Klavulanat pada pasien pre-

eklamsia di RSUD Dr. Saiful Anwar Malang? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

1.3.1  Tujuan Umum 

 Mengetahui profil penggunaan obat pada pasien pre-eklamsia di RSUD Dr. 

Saiful Anwar Malang. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mengetahui pola penggunaan obat antibiotik Amoksisilin Klavulanat 

pada pasien pre-eklamsia di RSUD Dr. Saiful Anwar Malang. 

2. Mengetahui hubungan terapi Amoksisilin Klavulanat terkait dosis, rute 

pemberian, frekuensi pemberian, interval pemberian, dan lama 

pemberian yang dihubungkan dengan data klinik di RSUD Dr. Saiful 

Anwar Malang. 

 

1.4  Manfaat Penelitian    

1.4.1  Bagi peneliti 

1. Mengetahui penatalaksanaan terapi farmakologi pada pasien pre-

eklamsia sehingga farmasis dapat memberikan asuhan kefarmasian dan 

bekerja sama dengan profesi kesehatan yang lain. 

2. Dengan adanya penelitian ini diharapkan hasil yang diperoleh dapat 

dijadikan sebagai sumber informasi kepada para praktisi kesehatan dan 

masyarakat secara umum serta dapat dipakai sebagai acuan untuk 

melakukan penelitian yang lebih lanjut dengan menggunakan variable 

yang berbeda. 
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1.4.2 Bagi Rumah Sakit 

1. Dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menentukan tindakan 

yang baik bagi tenaga klinis maupun farmasis terutama yang berada 

pada pelayanan farmasi klinis. 

2. Dapat dijadikan sebagai masukan bagi Komite Medik Farmasi dan 

Terapi dalam  merekomendasikan penggunaan obat di RSUD Dr. Saiful 

Anwar Malang. 


