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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Benign Prostatic Hyperplasia (BPH) atau yang dikenal pembesaran prostat 

jinak sering ditemukan pada pria dengan usia lanjut. BPH adalah kondisi dimana 

terjadinya ketidakseimbangan antara proliferasi sel dan apoptosis dalam prostat. 

BPH terjadi pada saat nodul mikroskopis yang semakin berkembang biak 

sehingga dapat memperbesar dua jaringan yaitu jaringan kelenjar prostat dan 

stroma (Ventura et al, 2011). Benign Prostatic Hyperplasia ini dialami oleh 

sekitar 25%  pria pada usia 40-49 tahun dan angka ini meningkat hingga 80% pria 

pada usia 70-79 tahun (Sarma and Wei, 2012). 

Meskipun jarang mengancam jiwa, BPH memberikan keluhan yang 

mengganggu aktivitas sehari-hari bagi para pria. Keadaan ini akibat dari 

pembesaran kelenjar prostat atau Benign Prostate Enlargement (BPE) yang 

menyebabkan terjadinya obstruksi pada leher buli-buli dan uretra atau dikenal 

sebagai Bladder Outlet Obstruction (BOO). Obstruksi yang khusus disebabkan 

oleh pembesaran kelenjar prostat disebut sebagai Benign Prostate Obstruction 

(BPO). Obstruksi ini lama kelamaan dapat menimbulkan perubahan struktur buli-

buli maupun ginjal sehingga menyebabkan komplikasi pada saluran kemih atas 

maupun bawah (Emberton et al, 2008). 

Histologi BPH tidak dapat ditemukan pada pria dibawah usia 30 tahun 

namun insiden ini dapat meningkat dengan meningkatnya usia. Pada usia lanjut 

BPH dapat ditemukan hingga 88% sampel histologis dimana pembesaran prostat 

teraba dan ditemukan lebih dari 20% laki-laki berusia 60 tahun dan 43% pada usia 

80 tahun. Di Amerika Serikat hasil dari Omstead Country Survey menjelaskan 

bahwa penderita dengan gejala sedang sampai berat terjadi antara 13% pria 

berusia 40-49 tahun dan 28% diantara berusia lebih dari 70 tahun. Sedangkan 

prevalensi di Eropa dapat dikatakan sama dengan Amerika Serikat. Sebuah studi 

juga dilakukan di Asia yang menunjukkan bahwa persentase dengan penderita 
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gejala sedang sampai berat lebih tinggi dibanding Amerika yaitu dengan 

persentase 18% pada pria 40 tahun dan 56% terjadi pada pria berusia 70 tahun 

(Rosette et al, 2006). Di Indonesia BPH merupakan kelainan urologi kedua 

setelah batu saluran kemih yang dijumpai di klinik urologi dan diperkirakan 50% 

pada pria berusia diatas 50 tahun. Di Rumah Sakit Ciptomangunkusumo (RSCM) 

Jakarta ditemukan rata-rata 150 sampai 200 penderita pembesaran prostat yang 

setiap tahunnya memerlukan tindakan operasi dan kecenderungan angka tersebut 

akan meningkat (Pakasi, 2009). 

Gejala yang dikeluhkan oleh pasien BPH seringkali berupa LUTS (Lower 

Urinary Tract Symptoms) yang terdiri atas gejala obstruksi (voiding symptoms) 

maupun gejala iritasi (storage symptoms). Pada gejala obstruksi meliputi: aliran 

urin melemah, rasa tidak puas setelah miksi, menunggu lama ketika miksi dan 

harus mengedan ketika miksi. Sedangkan pada gejala iritasi dapat meliputi: 

frekuensi miksi meningkat, urgensi, nocturia, dan sering terputus-putus sehabis 

miksi dan tahap selanjutnya adalah terjadinya retensi urine (Kapoor, 2012). 

Keparahan BPH dapat menyebabkan masalah serius dari waktu ke waktu. Retensi 

urin dan ketegangan pada kandung kemih dapat menyebabkan infeksi saluran 

kemih, kandung kemih, atau kerusakan ginjal, batu kandung kemih, dan 

inkontinensia (ketidakmampuan untuk mengontrol buang air kecil). Jika kandung 

kemih rusak secara permanen, maka pengobatan untuk BPH mungkin tidak 

efektif. Ketika BPH ditemukan pada tahap awal, ada resiko lebih rendah 

menderita komplikasi (Anonim, 2006). 

Terapi yang akan diberikan pada pasien tergantung pada tingkat keluhan 

pasien dan komplikasi yang terjadi. Pada penderita tanpa komplikasi dengan 

tingkat tidak ada gejala atau gejala ringan maka terapi yang diterapkan adalah 

pemantauan penyakit (watchfull waiting) artinya pasien tidak mendapatkan terapi 

apapun namun perkembangan penyakitnya tetap diawasi oleh dokter, sedangkan 

pada tingkat sedang atau juga dapat digunakan pada tingkat berat maka terapi 

yang akan diterapkan adalah terapi farmakologi. Pada terapi farmakologi BPH ini 

diklasifikasikan menjadi 2 golongan, golongan obat pertama  adalah golongan 

penyekat reseptor  -adrenergic, misalnya alfuzosin, doxazosin, tamsulosin, 
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terazosin dan silodosin serta golongan obat yang kedua adalah 5α-reductase 

inhibitor misalnya finasteride dan dutasteride (Pedoman BPH di Indonesia, 2003). 

Terapi dengan pembedahan invasif minimal akan dilakukan apabila 

penerapan terapi farmakologi tidak dapat berjalan dengan lancar. Terapi ini 

dilakukan pada penderita BPH dengan tingkat sedang dan tingkat berat. Prosedur 

bedah yang paling umum adalah Transurethral resection of the prostate (TURP). 

Pada prosedur TURP dilakukan pemotongan uretra prostat dengan cara bedah 

elektro (elektrosurginal). Risiko pada prosedur TURP ini adalah terjadinya 

pendarahan, efek samping seksual, infeksi saluran kemih dan jarang terjadi 

inkontinensia urin (Kapoor, 2012). 

Infeksi saluran kemih dapat terjadi apabila ditemukannya bakteri didalam 

urin dan  mikroorganisme yang paling menyebabkan infeksi adalah bakteri aerob. 

Sedangkan pada saluran kemih yang normal tidak dihuni oleh bakteri aerob atau 

mikroba yang lainnya, karena itu urin dapat dikatakan steril. Salah satu cara untuk 

menurunkan kejadian penyakit ini adalah penggunaan antibiotik untuk membunuh 

dan menghambat pertumbuhan bakteri. Antibiotika yang digunakan pada 

pengobatan ini yang sebagian besar disebabkan oleh Escherichia coli ini adalah 

floroquinolones dan nitrofurontoin, sedangkan alternatifnya yaitu trimetoprim-

sulfametoksazol, sefalosporin, dan fosfomisin (Kumala et al, 2009).  

Berdasarkan sifat luka yang timbul dan infeksi yang terjadi, prosedur bedah 

pada BPH digolongkan ke dalam bedah bersih terkontaminasi, salah satu 

guideline mengatakan bahwa pada bedah bersih terkontaminasi 

merekomendasikan pemberian antibiotik profilaksis. Antibiotik profilaksis 

menjadi intervensi yang efektif dalam mencegah infeksi saluran kemih dan setelah 

bedah urologi (Wolf et al, 2007). Antibiotik profilaksis secara luas digunakan 

dalam prosedur pembedahan dan menjelaskan penggunaan antibiotik substansial 

didalam rumah sakit. Tujuan profilaksis antibiotik bedah adalah untuk 

mengurangi prevalensi infeksi luka pasca operasi (sekitar 5% dari kasus bedah 

keseluruhan) pada atau di sekitar lokasi pembedahan (Thirion and Guglielmo, 

2009). 

Kelompok sefalosporin merupakan antibiotik yang paling umum digunakan 

untuk profilaksis bedah karena spektrumnya luas dan toksisitasnya yang rendah 
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(Coyle and Prince, 2009). Turunan sefalosporin adalah senyawa bakterisid dengan 

indeks terapetik tinggi, efektif untuk pengobatan infeksi Staphylococcus sp dan 

Streptococcus sp yang telah tahan terhadap penisilin, E. coli dan P. mirabilis dan 

digunakan secara luas untuk pencegahan infeksi selama dan sesudah pembedahan 

(Siswandono dan Soekardjo, 2008). Terapi antibiotika yang digunakan pada kasus 

BPH yang dianjurkan pada pasien perioperatif terdiri dari cotrimoxazole, generasi 

kedua dan ketiga golongan sefalosporin, ampisilin, inhibitor laktamase atau 

fluoroquinolon (Rosette et al, 2006). Sefazolin, merupakan sefalosporin generasi 

pertama yang digunakan pada kasus bedah urologi (Coyle and Prince, 2008). 

Infeksi pada bedah adalah salah satu penyebab umum terjadinya infeksi 

nosokomial (Yamamoto et al, 2008). Sekitar 40% dari semua infeksi nosokomial 

adalah Infeksi Saluran Kemih, sekitar 10-20% dari yang disebabkan oleh prosedur 

operasi urogenital, dan sekitar 80% berasal dari kateter urin. Sehingga 

managemen dalam kateter urin sangat penting untuk mengendalikan infeksi pada 

urologi (Hamasuna et al, 2011). 

Atas dasar yang terkait tentang antibiotika sefalosporin pada kasus BPH, 

maka perlu dilakukan penelitian tentang pola penggunaan antibiotika golongan 

sefalosporin dengan kasus infeksi pada pasien BPH (Benign Prostatic 

Hyperplasia). Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Umum Dr. Saiful Anwar 

Malang karena rumah sakit tersebut merupakan rumah sakit umum di Kota 

Malang. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana  pola terapi penggunaan obat antibiotik golongan sefalosporin 

dengan kasus infeksi pada pasien BPH (Benign Prostatic Hyperplasia) di Rumah 

Sakit Umum Dr. Saiful Anwar Malang? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Mengetahui pola terapi penggunaan obat antibiotik golongan sefalosporin 

dengan kasus infeksi pada pasien BPH (Benign Prostatic Hyperplasia) untuk 

mendapatkan profil pengobatan yang rasional. 
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1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mengetahui pola penggunaan obat antibiotik golongan sefalosporin 

dengan kasus infeksi pada pasien BPH (Benign Prostatic Hyperplasia) 

di Rumah Sakit Umum Dr. Saiful Anwar Malang. 

2. Mengkaji hubungan terapi antibiotik golongan sefalosporin terkait 

dosis yang diberikan, rute pemberian, frekuensi pemberian, interval 

pemberian, dan lama pemberian yang dikaitkan dengan data klinik di 

Rumah Sakit Umum Dr. Saiful Anwar Malang. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Bagi Peneliti 

1. Mengetahui penatalaksanaan terapi farmakologi pada pasien BPH 

(Benign Prostatic Hyperplasia) 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 

variabel yang berbeda. 

1.4.2 Bagi Rumah Sakit 

1. Sebagai bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang terkait dalam 

menentukan kebijakan baik bagi klinisi maupun farmasis terutama 

pada pelayanan farmasi klinik. 

2. Sebagai bahan masukan dan meningkatkan kualitas bagi Komite 

Medik Farmasi dan Terapi dalam merekomendasikan penggunaan obat 

di Rumah Sakit Umum Dr. Saiful Anwar Malang. 

 

 


