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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Di Negara maju, sirosis hati merupakan penyebab kematian terbesar ke 3 

pada pasien usia 45-46 tahun (setelah penyakit kardiovaskuler dan kanker). Di 

seluruh dunia sirosis menempati urutan ke tujuh yang menyebabkan kematian. 

Sekitar 25.000 orang meninggal setiap tahun akibat penyakit sirosis hati (Sutadi, 

2003). Berdasarkan AASLD (American Association for the Study of Liver 

Disease) sirosis hati menjadi penyebab kematian ke delapan pada tahun 2006 di 

AS (Bruce et al, 2012). Angka kejadian sirosis hati dari hasil autopsi sekitar 2,4% 

(0,9%-5,9%) di luar negeri (Tarigan, 2006). Berdasarkan The Korean Association 

for the Study of the Liver sirosis hati, merupakan salah satu penyebab utama 

morbiditas dan mortalitas di Korea, pada tahun 2007 menempati peringkat ke 8 

yang menyebabkan  kematian (Tsung et al, 2013). Angka kejadian di Indonesia 

menunjukkan pria lebih banyak menderita sirosis dari pada wanita (2-4,5 : 1). 

Pada pengamatan secara klinis dijumpai 819 pasien sirosis hati (72,7%). 

Perbandingan pria dan wanita 2,2 : 1. Dari hasil biopsi ternyata sirosis mikro dan 

makronodular hampir sama (1,6 : 1,3) (Tarigan, 2006). Berdasarkan data Depkes 

RI (2005) di Indonesia pada tahun 2004 terdapat 9.441 penderita sirosis hati 

dengan proporsi 0,4% dan merupakan penyebab kematian ke 21 dari 50 penyebab 

kematian dengan jumlah kematian 1.336 orang (Depkes RI, 2005). 

 Sirosis Hati merupakan stadium akhir dari penyakit hati kronis dengan 

berbagai penyebab. Sirosis hati ditandai dengan fibrosis dan regenerasi nodular, 

menyebabkan nekrosis hati dan penurunan fungsi hati (Rustogi et al, 2012). 

Fungsi jaringan hati rusak dan diganti dengan regenerasi nodul yang tidak bisa 

mengembalikan fungsi hati dengan normal (Lian et al, 2013). 

Berdasarkan The Korean Association for the Study of the Liver penyebab 

paling umum dari sirosis hati adalah hepatitis B, yang ditemukan pada 46 pasien 

(48,4%), diikuti oleh penyalahgunaan alkohol pada 27 pasien (28,4%), hepatitis C 

pada 10 pasien (10,5%) dan kriptogenik pada 12 pasien (12,6 %) (Tsung et al, 

2013). Etiologi munculnya sirosis hati di negara barat tersering akibat alkoholik. 
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Sedangkan di Indonesia kebanyakan disebabkan akibat hepatitis B 40-50% kasus, 

diikuti oleh virus hepatitis C dengan 30-40% kasus. Sedangkan 10-20% sisanya 

tidak diketahui penyebabnya dan termasuk kelompok virus bukan B dan C 

(Saskara & Suryadharma, 2012). 

Penyakit sirosis hati ini menimbulkan berbagai komplikasi seperti  

hipertensi portal, asites disertai atau tanpa SBP (Spontaneous Bacterial 

Peritonitis), varises esofageal, hepatik ensefalopati dan sindrom hepatorenal 

(SHR) (Tasnif & Hebert, 2011). Asites adalah salah satu komplikasi utama sirosis 

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

50% pasien mengalami asites. Pengembangan asites berhubungan dengan 

prognosis buruk dan menyebabkan kematian (Biecker E, 2011). Asites dapat 

menjadi sumber infeksi seperti penimbunan cairan secara abnormal di rongga 

peritoneum. Cairan asites merupakan cairan plasma yang mengandung protein 

sehingga baik untuk media pertumbuhan patogen, diantaranya enterobacteriaceae 

(E. coli), bakteri gram negatif, kelompok enterococcus yang menyebabkan 

terjadinya SBP (Spontaneous Bacterial Peritonitis) (Sease et al, 2008). 

SBP (Spontaneous Bacterial Peritonitis) adalah infeksi bakteri yang sangat 

umum pada pasien sirosis hati dengan asites, membutuhkan perawatan dan 

pengobatan yang tepat. SBP pertama kali dijelaskan oleh Conn dan Fessel pada 

tahun 1971 sebagai sindrom cairan asites yang terinfeksi pada pasien dengan 

sirosis hati (Oleojadi et al, 2013). SBP merupakan infeksi cairan asites yang 

terjadi karena adanya translokasi bakteri dan inflamasi intraabdominal. Untuk 

diagnosis SBP, ditandai dengan jumlah leukosit polimorfonuklear (PMN) 

dari cairan asites yang diperoleh parasintesis dengan jumlah lebih dari 

250sel/mL dan ditemukan satu jenis bakteri (Caruntu and Benea, 2006). SBP 

(Spontaneous Bacterial Peritonitis) merupakan komplikasi umum dari pasien 

sirosis hati dengan asites. Semua pasien sirosis hati dengan asites dapat 

mengakibatkan SBP. Prevalensi SBP pada pasien sirosis dengan asites dirawat di 

rumah sakit berkisar antara 10% dan 30%. Sebagian besar infeksi tersebut 

disebabkan bakteri dari gastrointestinal yaitu bakteri Gram-negatif, terutama 

Enterobacteriaceae. Karena SBP merupakan infeksi cairan asites yang terjadi 

karena adanya translokasi bakteri lokal maupun sistemik yang dapat menyebabkan 
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sepsis maupun syock sepsis bahkan sampai mortalitas sehingga perlu diterapi 

dengan antibiotika (Rosmari et al, 2010). Selain itu SBP dapat berlanjut pada 

penurunan fungsi ginjal (Hasan & Indra, 2008). 

Studi dari Jefferson Spontaneous Bacterial Peritonitis A Review of 

Treatment Options mengatakan bahwa pada tahun 2000, The International Ascites 

Club menerbitkan dokumen untuk diagnosis, manajemen dan profilaksis dari 

SBP. Salah satu literatur menyarankan antibiotik yang dapat digunakan untuk 

pengobatan empiris adalah Sefalospotin generasi III seperti Ceftriaxone. Dalam 

beberapa penelitian, antibiotik Ceftriaxone menunjukkan keberhasilan pada 

tingkat yang sama, mulai dari 77% sampai 93%. Franca et al meneliti khasiat 

terapi ceftriaxone untuk terapi SBP, tiga puluh tiga pasien mendapat terapi 

Ceftriaxone 1 g setiap 12 jam minimal selama lima hari. Infeksi dianggap sembuh 

ketika semua tanda-tanda infeksi menurun dan cairan asites mengandung PMN di 

bawah 250 sel/mL. 94% pasien mencapai keberhasilan setelah terapi. Seorang 

peneliti berkomentar tidak hanya pada keberhasilan yang luar biasa dari 

Ceftriaxone tetapi juga pada jumlah penurunan PMN cairan asites untuk 

membantu dalam menetapkan durasi terapi antibiotik (Alaniz and Regal, 2009). 

Pada studi Spontaneous Bacterial Peritonitis a Review Treatment Options, 

dikatakan bahwa karena peningkatan risiko nefrotoksisitas, sehingga penggunaan 

kombinasi antara antibiotik beta-laktam spektrum luas dengan aminoglikosida 

tidak dianjurkan (Alaniz and Regal, 2009). Selain itu dari studi  Spontaneous 

Bacterial Peritonitis:How to deal with this life-threatening cirrhosis complication, 

dikatakan bahwa Sefalosporin generasi ke tiga seperti Ceftriaxone intravena 2 g 

per hari dianggap sebagai pilihan yang tepat untuk SBP dalam terapi empiris 

(Javid et al 1998 ; Ribeiro et al 2008 ). Antibiotik Ceftriaxone telah diteliti dan 

merupakan alternatif untuk pengobatan SBP, tetapi harus hati-hati dalam 

menghindari efek sampingnya yaitu kemungkinan kecil terjadi nefrotoksisitas 

(Grange et al, 1990 ; Ribeiro et al, 2008). 

Berdasarkan data di atas, maka akan dilakukan penelitian untuk 

mengetahui pola penggunaan Ceftriaxone sebagai terapi antibiotik SBP pada 

pasien sirosis hati, sehingga dapat mencapai terapetik yang maksimal. Penelitian 

ini dilakukan di RSUD Dr. Saiful Anwar karena rumah sakit tersebut merupakan 
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rumah sakit umum yang sudah diakui pemerintah, terakreditasi dan RSUD 

rujukan terbanyak di kota Malang. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana profil penggunaan Ceftriaxone sebagai antibiotik SBP pada 

pasien sirosis hati di RSU Dr. saiful Anwar? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Mengetahui Profil Penggunaan Ceftriaxone untuk SBP pada pasien sirosis 

hati untuk mendapatkan pengobatan yang rasional. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mengetahui pola penggunaan Ceftriaxone untuk SBP pada pasien Sirosis 

Hati di RSU Dr. Saiful Anwar 

2. Mengkaji hubungan terapi antibiotik SBP Ceftriaxone golongan 

sefalosphorin generasi III 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 Sirosis 

Hati 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 

digunakan sebagai acuan untuk melakukan penelitian lanjutan dengan 

variable yang berbeda. 

1.4.2 Bagi Rumah Sakit 

1. Sebagai bahan masukan bagi Komite Medik Farmasi dan Terapi dalam 

merekomendasikan penggunaan obat di RSU Dr. Saiful Anwar 

Malang. 


