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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Fraktur atau patah tulang didefinisikan sebagai terputusnya kontinuitas tulang 

akibat trauma atau akibat proses penyakit seperti osteoporosis yang menyebabkan 

fraktur-fraktur patologis (Carpenito, 2001). Fraktur adalah kondisi dimana terjadi 

suatu patahan pada kontinuitas struktur tulang, patahan tadi mungkin tak lebih 

dari suatu retakan, suatu pengisutan korteks, biasanya patahan itu lengkap dan 

fragmen tulang bergeser (Apley & Solomon, 1995). Pada tahun 2000 sampai 2010 

organisasi kesehatan tingkat dunia WHO mencatat kecelakaan lalu lintas 

merupakan penyebab patah tulang (fraktur) terbanyak. Menurut Badan Intelijen 

Negara Republik Indonesia pada tahun 2011 terjadi kasus kecelakaan sebanyak 

109.776, dengan korban meninggal sebanyak 31.185 orang dan 78.591 orang 

lainnya mengalami luka ringan dan luka berat seperti fraktur (patah tulang). 

Berdasarkan Laporan Tahunan Rumah Sakit Umum Dr. Saiful Anwar Malang 

tahun 2009, mencatat terdapat 1.305 kasus fraktur yang berada pada urutan ketiga 

dari sepuluh penyakit terbanyak rawat inap.  

Berdasarkan adanya luka yang berhubungan dengan daerah yang patah, 

fraktur dibagi dua, yaitu: 1). Fraktur tertutup (closed), bila tidak terdapat 

hubungan antara fragmen tulang dengan dunia luar; 2). Fraktur terbuka 

(open/compound), bila terdapat hubungan antara fragmen tulang dengan dunia 

luar karena adanya perlukaan di kulit (Mansjoer, 2000). Fraktur terbuka (open 

fracture) adalah patah tulang yang menembus kulit atau salah satu dari rongga 

tubuh (Apley & Solomon, 1995). Fraktur terbuka sering menimbulkan komplikasi 

seperti infeksi, gas gangren, tetanus dan bahkan sampai amputasi atau penderita 

meninggal. Infeksi pada patah tulang terbuka sangat dipengaruhi oleh tingkat 

kerusakan jaringan tulang dan waktu terjadinya fraktur. Semakin besar tingkat 

jaringan yang rusak dan semakin lama waktu dari saat kejadian sampai 

dilakukannya tindakan debridement, semakin besar kemungkinan terjadi infeksi 

(Garrison, 2001).  
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Luka pada patah tulang terbuka merupakan luka yang terkontaminasi dan 

dapat mengakibatkan infeksi (Gustilo et al.,1989). Pada penelitian yang 

menghubungkan patah tulang terbuka dengan tingkat kerusakan jaringan 

didapatkan angka infeksi pada derajat I sebesar 0-2%, derajat II sebesar 2-7% dan 

derajat III sebesar 10-25% dengan angka infeksi derajat IIIa sebesar 7% derajat 

IIIb 10-50% dan derajat IIIc 25-50% (Reidy & Murray, 1997). Penanganan pada 

fraktur terbuka dapat berupa debridement, pembedahan orthopedic, stabilitas 

tulang, perawatan lanjut dan rehabilitasi fraktur (Apley & Solomon, 1995). 

Infeksi Luka Operasi (ILO) atau Surgical Site Infections (SSIs) merupakan 

salah satu komplikasi yang di takuti dari bedah orthopedic dan merupakan urutan 

kedua yang paling umum menyebabkan infeksi nosokomial (Bratzler & Houck, 

2005). Infeksi Luka Operasi (ILO) merupakan hasil dari kontaminasi bakteri yang 

masuk saat operasi berlangsung atau setelah operasi. Data yang diperoleh dari 

National Nosocomial Infection Surveillace (NNIS) mengindikasikan bahwa 

infeksi luka operasi merupakan infeksi ketiga tersering yang terjadi di rumah sakit 

dengan sekitar 14-16% dari total pasien di rumah sakit mengalami infeksi luka 

operasi (Doherty, 2006). Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit atau 

Centers for Disease Control and Prevention (CDC) di Amerika memperkirakan 

bahwa sekitar 500.000 kasus ILO terjadi setiap tahunnya di Amerika. Pasien yang 

mengalami ILO sebanyak 60% kebanyakan menghabiskan waktu di unit 

perawatan intensif dan biaya perawatan kesehatan meningkat secara substansial 

pada pasien yang mengalami ILO. Selain itu dari 23 juta penderita yang dilakukan 

pembedahan di Amerika Serikat setiap tahun, 920.000 penderita mengalami ILO. 

Penderita yang mengalami ILO perlu rawat inap 2 kali lebih lama dan harus 

mengeluarkan biaya 5 kali lebih banyak daripada yang tidak mengalami ILO 

(Bratzler et al., 2005).  

Antibiotika profilaksis terbukti megurangi kejadian Infeksi Luka Operasi 

(ILO) (Mangram et al., 1999). Antibiotika profilaksis digunakan sebelum 

prosedur operasi untuk mencegah komplikasi infeksi (Anonim, 2008). Dimana 

antibiotika profilaksis pada pembedahan merupakan antibiotik yang diberikan 

pada penderita yang menjalani pembedahan sebelum adanya infeksi, tujuannya 
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ialah mencegah terjadinya infeksi akibat tindakan pembedahan yaitu Infeksi Luka 

Operasi (ILO) atau Surgical Site Infections (SSIs) (Munckhof, 2005). Selain itu, 

antibiotik profilaksis juga diberikan jika diperkirakan akan terjadi infeksi dengan 

resiko yang serius seperti pemasangan implant, pergantian sendi, dan operai yang 

lama (Mangram et al., 1999). Patogen yang umumnya ada pada fraktur terbuka 

(open fracture) adalah Staphylococcus, Streptococcus, Gram(-) bacilli, dan bakteri 

anaerob (Anonim, 2006).  

Menurut Handbook of Antimicrobial Therapy 17th Edition tahun 2005, 

menyatakan bahwa patogen yang mungkin ada pada bedah orthopedic seperti 

fraktur terbuka adalah Staphylococcus aureus dan Staphylococcus epidermis 

sehingga  antibiotika profilaksis yang direkomendasikan adalah sefazolin 1-2 g iv 

atau vankomisin 1 g iv. Fraktur terbuka (open fracture) derajat I dan II 

direkomendasikan sefazolin 1 g iv sebagai antibiotika profilaksis, sedangkan pada 

fraktur terbuka derajat III direkomendasikan kombinasi sefazolin 1 g iv dengan 

gentamisin 2 mg/kg sebagai antibiotika profilaksis dan bila pasien alergi golongan 

penisilin maka direkomendasikan klindamisin 600 mg (Anonim, 2006). 

Berdasarkan uraian di atas maka peneltian ini di lakukan untuk menganalisis 

penggunaan antibiotika profilaksis pada pasien fraktur terbuka (open fracture). 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana penggunaan antibiotika profilaksis pada pasien fraktur terbuka (open 

fracture) di RSSA Malang 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Mengetahui penggunaan antibiotika profilaksis pada fraktur terbuka (open 

fracture) di Rumah Sakit Dr. Saiful Anwar Malang. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah : 

Mengkaji jenis, rute, dosis penggunaan antibiotika profilaksis yang 

dikaitkan dengan kondisi pasien. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

a. Sebagai database atau bahan informasi dalam rangka pengembangan 

farmasi klinik. 

b. Sebagai bahan masukan dalam pengambilan keputusan, terutama berkaitan 

dengan pelayanan farmasi klinik. 

c. Sebagai bahan masukan bagi instalasi farmasi untuk menyusun 

perencanaan pengadaan obat. 

d. Studi pendahuluan dan sumber informasi bagi peneliti berikutnya. 

 


