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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Pneumonia dan infeksi saluran nafas bagian bawah lainnya merupakan 

penyebab ketiga dalam kasus kematian di dunia. Menurut WHO 2008, pada tahun 

2004, tercatat 4,2 juta kematian disebabkan oleh pneumonia dan infeksi saluran nafas 

bagian bawah, atau sebanyak 7,1 % dari seluruh kasus kematian. Khususnya, infeksi 

paru-paru ini terjadi pada orang tua dan pada anak-anak dan hampir 10 % dari seluruh 

kematian di dunia. Sebanyak empat juta orang meninggal setiap tahun karena 

pneumonia (Bhatia, 2010). Di Amerika dan Eropa yang merupakan Negara maju, 

angka kejadian pneumonia masih tinggi (Asih dkk, 2006), dimana di Amerika 

pneumonia nosokomial terjadi 5-10 kasus per 1000 pasien per tahun dengan angka 

kematian sekitar 20-50 % dan meningkat sekitar 6-20 kali pada pasien yang memakai 

alat bantuan nafas mekanis. Sedangkan insidensi pada pneumonia komunitas  adalah 

12 kasus per 1000 pasien per tahun dengan angka kematiannya sekitar 10 % (PDPI, 

2003).  

 Hasi Survei Kesehatan Rumah Tangga Depkes tahun 2001, penyakit infeksi 

saluran napas bawah menempati urutan kedua sebagai penyebab kematian di 

Indonesia. Di SMF Paru RSUP Persahabatan tahun 2001, infeksi juga merupakan 

penyakit paru utama, 58% diantara pasien rawat jalan adalah kasus infeksi dan 11,6% 

diantaranya kasus non tuberkulosis. Pada pasien rawat inap 58,8% kasus infeksi dan 

14,6% diantaranya infeksi non tuberkulosis. Di RSUP H. Adam Malik Medan 53,8% 

kasus infeksi dan 28,6% diantaranya infeksi non tuberkulosis. Di RSUD Dr. Soetomo 

Surabaya didapatkan data sekitar 180 pneumonia komunitas dengan angka kematian 

antara 20-35%. Pneumonia komunitas menduduki peringkat keempat dari sepuluh 

penyakit terbanyak yang dirawat per tahun (Hartono, 2011). 

 Pneumonia merupakan infeksi di ujung bronkhiol dan alveoli yang dapat 

disebabkan oleh berbagai patogen seperti bakteri, jamur, virus dan parasit 

(KemenKes RI, 2010). Mayoritas kasus pneumonia komunitas disebabkan oleh S. 
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pneumoniae (hingga 75%). Bakteri penyebab pneumonia lainnya termasuk M. 

pneumoniae, Legionella, and C. pneumonia. Bakteri aerob gram negatif dan S. aureus 

merupakan penyebab utama pneumonia nosokomial (Dipiro, 2009). Dari studi 

mikrobiologi ditemukan penyebab utama bakteriologi pneumonia anak-balita adalah 

Streptococcus pneumonia/ pneumococcus (30-50% kasus) dan Hemophilus influenzae 

type b/ Hib (10-30% kasus), diikuti Staphylococcus aureus dan Klebsiella 

pneumoniae pada kasus berat. Bakteri lain seperti Mycoplasma pneumonia, 

Chlamydia spp, Pseudomonas spp, Eschericia coli (E coli) juga menyebabkan 

pneumonia (Said, 2010). 

 Penyebab pneumonia sulit ditemukan dan memerlukan waktu beberapa hari 

untuk mendapatkan hasilnya, sedangkan pneumonia dapat menyebabkan kematian 

bila tidak segera diobati, maka pada pengobatan awal pneumonia diberikan 

antibiotika secara empiris (PDPI, 2003). Antibiotik spektrum luas menjadi pilihan 

pertama, seperti golongan betalaktam (Penisilin, Sefalosporin, karbapenem dan 

monobaktam) biasanya digunakan untuk terapi pneumonia yang disebabkan oleh 

bakteri seperti Streptococcus pneumoniae, Haemophillus influenzae dan 

Staphylococcus aureus. Pada kasus yang berat diberikan golongan sefalosporin 

sebagai pilihan, terutama bila penyebabnya belum diketahui. Untuk kasus yang 

ringan sedang, dipilih golongan penisilin (Asih dkk, 2006). Sedangkan pada kasus 

pneumonia berat yang membutuhkan ventilasi mekanis, penggunaan siprofloksasin 

maupun imipenem merupakan pilihan yang efektif (Anonim, 2005). 

 Tingginya prevalensi infeksi saluran pernapasan serta dampak yang 

ditimbulkannya juga dapat mengakibatkan banyaknya antibiotik diresepkan untuk 

mengatasi infeksi ini. Peresepan antibiotik yang berlebihan tersebut terdapat pada 

infeksi saluran napas, meskipun sebagian besar penyebab dari penyakit ini adalah 

virus. Salah satu penyebabnya adalah ekspektasi yang berlebihan para klinisi terhadap 

antibiotik terutama untuk mencegah infeksi sekunder yang disebabkan oleh bakteri. 

Dampak dari semua ini adalah meningkatnya resistensi bakteri maupun peningkatan 

efek samping yang tidak diinginkan. Resistensi dijumpai pada pneumococcal semakin 

meningkat sepuluh tahun terakhir, khususnya terhadap penisilin (DepKes RI, 2005). 
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Di beberapa Negara, sekitar 80% dari spesies bakteri telah resisten terhadap 

ampisilin, hal ini disebabkan karena bakteri-bakteri tersebut memproduksi enzim 

betalaktamase (Guilfoile, 2007). Sekitar 95% dari stapilococci dapat memproduksi 

enzim penisilinase  yang mengakibatkan terjadinya resistensi terhadap penisilin G 

dan V (Cazzola and Matera, 2003), dan sekitar 70% – 90% telah resisten terhadap 

penisilin dan aminopenisilin (Lister dkk, 2007). 

 Karena banyaknya bakteri yang telah resisten terhadap golongan penisilin yang 

merupakan antibiotik pilihan pertama pada pneumonia, menyebabkan perlunya 

pemilihan antibiotik lain sebagai pilihan terapi. Golongan sefalosporin yang 

merupakan pilihan berikutnya setelah penisilin untuk terapi pneumonia (Asih dkk, 

2006). Golongan sefalosporin hampir mirip dengan golongan penisilin, tetapi lebih 

stabil terhadap bakteri yang memproduksi  enzim betalaktamase dan memiliki 

spektrum aktifitas yang lebih luas (Chambers, 2007). Menurut hasil penelitian, 

penggunaan sefalosporin pada pneumonia cukup besar, yaitu sekitar 52,75 % 

daripada antibiotik golongan lain. Dimana dari data tersebut, sefaloporin generasi 

ketiga menjadi yang paling banyak digunakan (35,34 %). Ceftriaxone merupakan 

antibiotik golongan sefalosporin generasi ketiga yang paling banyak digunakan, yaitu 

25 % pada penggunaan tunggal dan pada kombinasi dua antibiotik (ceftriaxone + 

ciprofloxacin) sebanyak 14,66% (Izzah, 2011). 

 Dari latar belakang di atas, maka perlu dilakukan penelitian tentang pola 

penggunaan ceftriaxone pada pasien pneumonia rawat inap di Rumah Sakit Dr. Saiful 

Anwar Malang. Sehingga penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi 

yang berguna dalam rangka peningkatan pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit 

Umum Dr. Saiful Anwar Malang. 
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1.2 Rumusan Masalah 

 Banyaknya bakteri yang resisten terhadap antibiotik golongan penisilin 

menjadikan golongan sefalosporin sebagai pilihan berikutnya. Ceftriaxone menjadi 

pilihan terbanyak daripada antibiotik golongan sefalosporin yang lain. Sehingga perlu 

dilakukan penelitian tentang pola penggunaan ceftriaxone pada pasien pneumonia 

rawat inap di Rumah Sakit Umum Dr. Saiful Anwar Malang.  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

(1) Mempelajari dan mengetahui pola penggunaan ceftriaxone pada pasien 

pneumonia. 

(2) Mengetahui kesesuaian dosis, interval pemberian, dan lama pemberian baik 

ceftriaxone, antibiotika lain yang diberikan dalam bentuk tunggal, kombinasi, 

maupun antibiotika pengganti berdasarkan pedoman standar pengobatan 

pneumonia. 

(3) Mengetahui demografi umur dan jenis kelamin mayoritas pasien pneumonia. 

 

1.4 Manfaat 

(1) Penelitian ini mempunyai manfaat untuk menambah pengetahuan tentang 

pneumonia dengan pemilihan antibiotika yang tepat untuk terapi pneumonia. 

(2) Penelitian ini juga mempunyai manfaat untuk mengetahui penyebab terjadinya 

pneumonia, sehingga dapat dilakukan langkah pencegahan sebelumnya. 

(3) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan kepada para 

praktisi kesehatan lain dalam penyusunan pedoman penggunaan antibiotika dan 

formularium rumah sakit. 

(4) Hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan informasi bagi 

penelitian selanjutnya. 


