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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. 1 Latar Belakang 

 Fraktur berarti deformasi atau diskontinuitas dari tulang oleh tenaga yang 

melebihi kekuatan tulang. Fraktur dapat diklasifikasikan menurut jenis 

(transversal, spiral, oblik segmental, kominutiva), lokasi (diafise, metafise, 

epifise), dan integritas dari kulit serta jaringan lunak yang mengelilinginya 

(terbuka atau compound dan tertutup) (Schwartz, 2000). Fraktur apabila kulit di 

atasnya masih utuh, keadaan ini disebut fraktur tertutup (atau sederhana), bila 

kulit atau salah satu dari rongga tubuh tertembus, keadaan ini disebut fraktur 

terbuka (atau compound), yang cenderung mengalami kontaminasi dan infeksi 

(Apley & Solomon, 2010). 

Fraktur yang mengakibatkan terputusnya kontinuitas pada struktur tulang 

atau tulang rawan umumnya disebabkan oleh rudapaksa atau trauma. Trauma 

yang menyebabkan tulang patah dapat berupa trauma langsung seperti benturan 

pada lengan bawah yang mengakibatkan patah tulang pada radius dan ulna, 

namun pada trauma tidak langsung dapat pula mengakibatkan tulang patah seperti 

ketika jatuh bertumpu pada tangan yang menyebabkan tulang klavikula atau 

radius distal patah (Sjamsuhidajat & De Jong, 2004). Selain itu, retak dapat terjadi 

akibat tekanan berulang-ulang. Keadaan ini sering ditemukan pada tibia atau 

fibula atau metatarsal, terutama pada atlet, penari dan calon tentara yang berbaris 

dalam jarak jauh. Fraktur juga dapat terjadi oleh tekanan normal namun tulang 

tersebut lemah (misalnya oleh tumor) atau bila tulang tersebut sangat rapuh 

(misalnya pada penyakit Paget) (Apley & Solomon, 2010). 

Badan Kesehatan Dunia (WHO) mencatat di tahun 2011 terdapat lebih 

dari 5,6 juta orang meninggal dikarenakan insiden kecelakaan dan sekitar 1,3 juta 

orang mengalami kecacatan fisik. Salah satu insiden kecelakaan yang memiliki 

prevalensi cukup tinggi yaitu insiden fraktur sekitar 40% dari insiden kecelakaan 

yang terjadi. Berdasarkan data dari Departemen Kesehatan RI tahun 2011 di 
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Indonesia didapatkan sekitar 8 juta orang mengalami kejadian fraktur dengan jenis 

fraktur yang berbeda dan penyebab yang berbeda.  

Hasil survey tim Depkes RI didapatkan 25% penderita fraktur mengalami 

kematian, 45% mengalami cacat fisik, 15% mengalami stres psikologis karena 

cemas dan bahkan depresi, dan 10% mengalami kesembuhan dengan baik 

(Depkes RI, 2011). 

Proses penyembuhan patah tulang adalah proses biologis alami yang akan 

terjadi pada setiap patah tulang. Proses penyembuhan patah tulang ini dapat 

mengalami gangguan. Gangguan penyembuhan dapat disebabkan oleh imobilisasi 

yang tidak cukup, infeksi, interposisi, dan gangguan pendarahan setempat. Infeksi 

di daerah patah tulang merupakan penyulit berat. Hematom merupakan media 

yang baik untuk kuman patologis yang menyebabkan osteomielitis di kedua ujung 

patah tulang sehingga proses penyembuhan sama sekali tidak dapat berlangsung. 

Infeksi patah tulang menyebabkan osteomielitis yang sukar sembuh dan 

memperlambat penyambungan dan pertautan fraktur untuk jangka waktu lama 

(Sjamsuhidajat dan De Jong, 2005). 

Terapi antibiotik merupakan bagian yang diperlukan dalam terapi infeksi  

yang terletak di dalam atau pada infeksi yang menyebar superfisial. Antibiotik 

mencegah terjadinya perkembangan mikroorganisme pathogen (Wilkinson, 2006). 

Sering keputusan tentang obat antibiotik yang diresepkan harus dibuat secara 

empirik, sebelum hasil kultur dan tes resistensi tersedia. Dalam hal seperti ini, 

bahan contoh diwarna Gram dapat memberi informasi penting, dan bila digabung 

dengan gejala klinik akan membantu dalam menentukan obat yang tepat. 

Perubahan berikutnya dalam terapi antibiotik secara empirik akan tergantung atas 

(1) respon klinik, (2) hasil laporan kultur dan resistensi serta (3) adanya toksisitas 

atau efek samping obat (Sabiston, 1995).  

Antibiotik digunakan dalam tiga cara umum, yaitu sebagai terapi empiris, 

sebagai terapi profilaksis dan sebagai terapi devenitif. Ketika digunakan sebagai 

terapi empirik atau terapi awal, antibiotik yang dipilih harus dapat mengatasi 

seluruh patogen yang mungkin, karena organisme penginfeksinya belum 

diketahui. Oleh karena itu disarankan untuk memakai antibiotik berspektrum luas, 

hingga didapatkan hasil isolasi dan identifikasi mikroorganisme (Chanbers, 2008). 
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Spektrum luas sangat dianjurkan karena penggunaan antibiotik spektrum sempit 

dapat menyebabkan multiresisten bakteri (Reese and Betts, 2000). 

Pada penelitian yang di lakukan oleh Fauziah et al., (2011) dengan judul 

Hubungan Penggunaan Antibiotika Pada Terapi Empiris dengan Kepekaan 

Bakteri di ICU RSUP Fatmawati Jakarta, disimpulkan bahwa Imipenem adalah 

jenis antibiotika yang paling besar memberikan hasil sensitif, dan seftriakson 

adalah antibiotika yang paling kecil memberikan hasil sensitif dibandingkan 

antibiotik lainnya berdasarkan sampel penelitian yakni penggunaan sefotaksim, 

seftriakson, seftazidim, sefepim, imipenem, menopenem, amikasin sulfat, 

gentamicin, siprofloksasin, levofloksasin dan fosfomisin Na. Menurut Intensive 

Care Unit Empirical Antimicrobial Treatment Guidelines tahun 2010, cefazolin 

merupakan antibiotika ortopedi yang digunakan dengan dosis 2g IV sebagai terapi 

empiris.  

  Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini dilakukan untuk 

mengetahui penggunaan antibiotika empiris pada pasien fraktur khususnya fraktur 

tertutup (closed fraktur). 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana penggunaan antibiotika empiris pada pasien fraktur tertutup 

(closed fracture) di RSSA Malang. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Mengetahui penggunaan antibiotika empiris pada pasien fraktur tertutup 

(closed fracture) di Rumah Sakit Dr. Saiful Anwar Malang. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

           Tujuan khusus dari penelitian ini adalah : 

Mengkaji jenis, rute, frekuensi dosis penggunaan antibiotika empiris yang 

dikaitkan dengan kondisi pasien. 
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1.4  Manfaat Penelitian 

a. Mengetahui pemilihan antibiotika empiris yang tepat pada pasien 

fraktur tertutup (closed fracture). 

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

menentukan kebijakan tentang penggunaan antibiotika empiris pada 

kasus fraktur tertutup (closed fracture). 

c. Meningkatkan kualitas pelayanan pada instalasi farmasi terutama pada 

kasus penggunaan antibiotika empiris pada pasien fraktur tertutup 

(closed fracture). 

d. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi 

bagi penelitian selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 


