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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Infeksi Saluran Kemih (ISK) adalah infeksi akibat berkembang biaknya 

mikroorganisme di dalam saluran kemih, yang dalam keadaan normal urin tidak 

mengandung bakteri, virus atau mikroorganisme lain. Dengan demikian urin di dalam 

sistem saluran kemih biasanya steril. Walaupun demikian ujung uretra bagian bawah 

dapat dihuni oleh bakteri yang jumlahnya berkurang di bagian uretra yang dekat 

dengan kandung kemih. Setelah melalui uretra biasanya sudah tercemar dengan 

bakteri yang terdapat di meatus uretra, preputium atau vulva. Infeksi yang terjadi 

bergantung dengan virulensi kuman dan mekanisme pertahanan tubuh. Secara umum 

faktor predisposisi memudahkan terjadi Infeksi saluran kemih antara lain adanya 

bendungan aliran urin, refluks vesiko ureter, urin sisa adanya dalam buli-buli, 

pemakaian instrumentasi dan kehamilan (Samirah et al., 2006). 

Umumnya infeksi saluran kemih disebabkan oleh kuman gram negatif. 

Escherichia coli merupakan penyebab terbanyak baik pada yang simtomatik maupun 

yang asimtomatik yaitu 70 - 90%. Enterobakteria seperti Proteus mirabilis (30 % dari 

infeksi saluran kemih pada anak laki-laki tetapi kurang dari 5 % pada anak 

perempuan), Klebsiella pneumonia dan Pseudomonas aeruginosa dapat juga sebagai 

penyebab. Organisme gram positif seperti Streptococcus faecalis (enterokokus), 

Staphylococcus epidermidis dan Streptococcus viridans jarang ditemukan. Pada 

uropati obstruktif dan kelainan struktur saluran kemih pada anak laki-laki sering 

ditemukan Proteus species. Pada ISK nosokomial atau ISK kompleks lebih sering 

ditemukan kuman Proteus dan Pseudomonas (Widayati et al, 2004). 

Infeksi saluran kemih dibagi menjadi dua yaitu infeksi nosokomial dan 

komunitas. Infeksi ini dapat dikategorikan sebagai simtomatik atau asimtomatik. 

Infeksi saluran kemih akut umumnya diperoleh dari komunitas. Pada populasi 

perempuan, infeksi ini terjadi 1-3% pada usia anak sekolah dan kemudian meningkat 
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tajam dalam insiden dengan onset aktivitas seksual pada masa remaja. Sebagian besar 

gejala infeksi akut terjadi pada perempuan muda. Sebuah studi prospektif 

menunjukkan kejadian infeksi 0,5-0,7% per pasien-tahun dalam kelompok ini. Pada 

populasi laki-laki, gejala infeksi saluran kemih akut terjadi pada tahun pertama 

kehidupan (sering dalam hubungan dengan kelainan urologi). Pengembangan infeksi 

bakteriuria asimtomatik sejajar dengan simtomatik dan jarang terjadi di kalangan pria 

di bawah 50 tahun, tetapi umum di kalangan perempuan antara 20 dan 50 tahun. Pada 

beberapa studi menyebutkan bakteriuria asimtomatik lebih umum terjadi pada pria 

dan wanita, dengan tingkat setinggi 40%-50%. Insiden pielonefritis akut tanpa 

komplikasi di kalangan wanita 18-49 tahun adalah 28 kasus per 10.000 wanita (Fauci, 

2008). 

Antibiotika merupakan terapi utama pada infeksi saluran kemih. Hasil uji kultur 

dan tes sensitivitas sangat membantu dalam pemilihan antibiotika yang tepat. 

Efektivitas terapi antibiotika pada Infeksi saluran kemih dapat dilihat dari penurunan 

angka leukosit urin disamping hasil pembiakan bakteri dari urin setelah terapi dan 

perbaikan status klinis pasien. Idealnya antibiotika yang dipilih untuk pengobatan 

Infeksi saluran kemih harus memiliki sifat-sifat sebagai berikut : dapat diabsorpsi 

dengan baik, ditoleransi oleh pasien, dapat mencapai kadar yang tinggi dalam urin, 

serta memiliki spektrum terbatas untuk mikroba yang diketahui atau dicurigai. 

Pemilihan antibiotika harus disesuaikan dengan pola resistensi lokal, disamping juga 

memperhatikan riwayat antibiotika yang digunakan pasien (Widayati et al, 2004). 

Pada pasien Infeksi saluran kemih komplikasi terapi awal diberikan golongan 

floroquinolon intravena, aminoglikosida dengan atau tanpa ampisilin atau 

sefalosporion spektrum luas dengan atau tanpa aminoglikosida. Jika pasien telah 

dirawat di rumah sakit selama 6 bulan, dengan menggunakan kateter, pengobatannya 

harus dipertimbangkan. Dalam pengaturannya dianjurkan menggunakan ceftazidime, 

asam tikarsilin-klavulanat, piperasilin, aztreonam, meropenem, imipenem atau, dalam 

kombinasi dengan aminoglikosida. Tindak lanjut kultur urin harus diperoleh 2 

minggu setelah selesai terapi untuk memastikan respon yang memuaskan dan untuk 

mendeteksi kemungkinan kambuhnya infeksi (Coyle dan Prince, 2006). 
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 Sefalosporin secara parenteral digunakan untuk pengobatan infeksi saluran 

pernafasan bawah, saluran kemih, infeksi tulang dan sendi yang rentan disebabkan 

oleh bakteri gram positif atau gram negatif, pengobatan meningitis dan septicaemia / 

bakteremia disebabkan oleh bakteri gram positif atau gram negatif, dan untuk 

pengobatan infeksi intra-abdomen, saluran empedu, dan ginekologi yang disebabkan 

oleh bakteri(McEvoy, 2008). 

 Dari hasil penelitian yang diperoleh dari penderita rawat inap dan rawat jalan di 

Rumah Sakit Swasta diJakarta Utara, sebanyak 1.342 spesimen berhasil dikumpulkan 

dari tanggal 18 Mei 2000 sampai dengan 22 September 2003.Studi ini melaporkan 

bahwa Penisilin, Ampisilin, Amoksilin, Sulbenisilin dan Oksasilin ternyata resisten untuk 

mengobati infeksi yang disebabkan oleh E.coli, dan antibiotika yangdapat digunakan 

sebagai rujukan sementara untuk pengobatan infeksi E. coli inaktif adalah 

Seftriakson,Sefotaksim, dan Meropenem (Noviana, 2004). 

 Pola kepekaan antibiotika akan mempengaruhi penggunaan antibiotika di 

rumah sakit. Pengaruh pola kepekaan tersebut terutama terhadap terapi empirik. 

Ketidak tepatan pemakaian antibiotika akan mempengaruhi angka kematian pasien. 

Pengaruh peresepan yang tidak tepat terhadap penyakit infeksi di ruang rawat 

intensif, memperlihatkan angka kematiannya sangat tinggi jika kuman patogen sudah 

resisten terhadap antibiotika yang dipilih (61,9%), dibandingkan dosis tidak tepat 

angka kematian lebih kecil yaitu 28,4 %  (Refdanita et al, 2004). 

Dampak negatif yang paling bahaya dari penggunaan antibiotik secara tidak 

rasional adalah muncul dan berkembangnya kuman-kuman kebal antibiotik atau 

dengan kata lain terjadinya resistensi antibiotik. Hal ini mengakibatkan pengobatan 

menjadi tidak efektif, peningkatan morbiditas maupun mortalitas pasien dan 

meningkatnya biaya perawatan kesehatan. Dampak tersebut harus ditanggulangi 

bersama dengan cara yang efektif, antara lain dengan menggunakan antibiotik secara 

rasional, melakukan intervensi untuk mengoptimalkan penggunaan antibiotik dan 

melakukan monitoring serta evaluasi penggunaan antibiotik terutama di rumah sakit 

yang merupakan tempat paling banyak ditemukan penggunaan antibiotik (Lestariet 

al, 2011) 
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Dengan banyaknya permasalahan yang disebabkan karena resistensi terhadap 

antibiotika sefalosporin pada kasus infeksi saluran kemih, makaperlu dilakukan 

penelitian tentang pola penggunaan antibiotika golongan sefalosporin pada pasien 

infeksi saluran kemihkhususnya di Rumah Sakit Saiful Anwar Malang. 

1.2  Rumusan Masalah 

Bagaimana pola terapi penggunaan antibiotika golongan sefalosporin pada 

pasien dengan kasus infeksi saluran kemih di RSUD Dr. Saiful Anwar Malang ? 

1.3  Tujuan Penelitian 

(1) Mengetahui pola penggunaan antibiotika golongan sefalosporin, pada pasien 

dengan kasus infeksi saluran kemih di RSUD Dr.Saiful Anwar Malang, 

menyangkut dosis yang diberikan, rute pemberian, lama pemberian dan waktu 

pemberian. 

(2) Mengkaji hubungan terapi antibiotikagolongan sefalosporin yang diberikan 

dengan data klinik dan data laboratorium di RSUD Dr. Saiful Anwar Malang. 

1.4  Manfaat Penelitian 

(1) Sebagai bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang terkait dalam menentukan 

kebijakan tentang penggunaan antibiotika golongan sefalosporin pada kasus 

infeksi saluran kemih. 

(2) Melalui penelitian ini, hasilnya dapat menjadi sumber informasi kepada para 

praktisi kesehatan dan masyarakat umum serta rumah sakit mengenai 

penggunaan antibiotika golongan sefalosporin pada kasus infeksi saluran 

kemih. 

(3) Bermanfaat bagi farmasis agar bisa aktif untuk berkontribusi dalam asuhan 

kefarmasian terkait dengan kepatuhan pasien dalam menggunakan antibiotika 

golongan sefalosporin pada kasus infeksi saluran kemih. 

(4) Meningkatkan kualitas pelayanan pada instalasi farmasi terutama pada kasus 

penggunaan antibiotika golongan sefalosporin pada infeksi saluran kemih. 


