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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

ISK merupakan keadaan tumbuh dan berkembang biaknya kuman dalam 

saluran kemih meliputi infeksi di parenkim ginjal sampai infeksi di kandung 

kemih dengan jumlah bakteriuria yang bermakna. Dalam keadaan normal saluran 

kemih tidak mengandung bakteri, virus, atau mikroorganisme lainnya. Dengan 

kata lain bahwa diagnosis ISK ditegakkan dengan membuktikan adanya 

mikroorganisme di dalam saluran kemih. Pada pasien dengan simptom ISK, 

jumlah bakteri dikatakan signifikan jika lebih besar dari 10
5

/ml urin. Infeksi ini 

juga lebih sering dijumpai pada wanita daripada laki-laki, pada wanita dapat 

terjadi pada semua umur, sedangkan pada laki-laki di bawah umur 50 tahun jarang 

terjadi (Widayati et al, 2004). 

ISK adalah infeksi yang paling umum dialami oleh manusia setelah infeksi 

pernapasan dan infeksi gastrointestinal dan juga merupakan penyebab paling 

umum kedua pada infeksi nosokomial bagi pasien yang dirawat di rumah sakit. 

Untuk manajemen yang lebih baik wajib untuk mengetahui kemungkinan 

terjadinya infeksi, apakah infeksi termasuk infeksi dengan komplikasi atau tanpa 

komplikasi (Najar, 2009). 

Bakteri yang menyebabkan ISK biasanya berasal dari flora usus.  Penyebab 

paling umum dari ISK tanpa komplikasi adalah Escherichia coli, yang mewakili 

85% dari infeksi yang didapat dimasyarakat. Mikroorganisme penyebab infeksi 

lain termasuk Staphylococcus saprophyticus 5-15%, Klebsiella pneumoniae, 

Proteus sp, Pseudomonas aeruginosa, dan Enterococcus sp 5-10% (Coyle & 

Prince, 2008). 

Mikroorganisme dapat mencapai saluran kemih oleh hematogen atau 

penyebaran limfatik, tetapi ada beberapa bukti klinis dan eksperimental yang 

menunjukkan bahwa mikroorganisme naik melalui uretra dan disebut juga sebagai 

jalur yang paling umum penyebab ISK, terutama mikroorganisme enterik (yaitu 

Escherichia coli dan Enterobacteriaceae lain). Hal ini memberikan penjelasan 

bahwa frekuensi ISK pada wanita lebih besar dibandingkan pada pria dan dapat 
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meningkatkan risiko infeksi kandung kemih atau kateterisasi. Terdapat 1-2% 

kasus penggunaan kateter ke dalam kandung kemih pada pasien rawat jalan yang 

menyebabkan ISK (Grabe et al, 2008). 

Pemberian antibiotika diperlukan untuk pasien yang sudah positif 

dinyatakan mengalami ISK. Pemilihan terapi antibiotika yang tepat sangat 

berpengaruh pada keberhasilan terapi yang dilakukan. Di samping itu, ketepatan 

terapi antibiotika sangat diperlukan untuk meminimalkan resiko terjadinya 

resistensi yang merupakan masalah besar dalam terapi antibiotika. Pemilihan 

antibiotika seharusnya mempertimbangkan kejadian resistensi yang sudah terjadi 

di rumah sakit dan juga mempertimbangkan kejadian resistensi yang 

kemungkinan selanjutnya akan terjadi (Saipudin et al, 2006). 

Suatu penelitian yang berjudul Pola dan Sensitivitas Kuman Penderita 

Infeksi Saluran Kemih dilakukan oleh Samirah et al secara retrospektif pada 

sampel urin pada tahun 2004 di RS Dr. Wahidin Sudirohusodo. Dari hasil 

penelitian tersebut diperlihatkan bahwa kuman yang terbanyak ditemukan ialah 

Escherichia coli (E.coli) yaitu 39,4% dan di urutan kedua adalah Klebsiella 

pneumonia 26,3%. Untuk Escherichia coli, antimikroba yang paling sensitif 

adalah fosfomisin 85,7%, diikuti cefepime, ceftriaxone, aztreonam, dan amikasin. 

Untuk Klebsiella pneumoniae, antimikroba yang paling sensitif ialah ceftriaxon 

87,5%, diiukuti ciprofloxacin dan cefotaxim. Antimikroba yang sensitif terhadap 

Pseudomonas aerogenosa ialah amikasin, cefepim, cefoperazon, dibekasin, 

norfloksasin 100% (Widayati et al, 2004). 

Antibiotika yang dipilih untuk pengobatan ISK 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. Di dalam pemilihan antibiotika untuk 

pengobatan ISK juga sangat penting untuk mempertimbangkan peningkatan 

resistensi Escherichia coli dan patogen lain terhadap beberapa antibiotika. 

Resistensi terhadap Escherichia coli dan antibiotika sefalosporin diperkirakan 

mencapai 30%. Secara keseluruhan, patogen penyebab ISK masih sensitif 

terhadap kombinasi trimetoprim-sulfametoksazol walaupun kejadian resistensi di 

berbagai tempat telah mencapai 22%. Pemilihan antibiotika harus disesuaikan 
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dengan pola resistensi lokal, disamping juga memperhatikan riwayat antibiotika 

yang digunakan pasien (Saipudin et al, 2006). 

Kasus pielonefritis akut setiap tahunnya sekitar 250.000 kasus, 

menghasilkan lebih dari 100.000 rawat inap. Penyebab etiologi yang paling umum 

adalah infeksi Escherichia coli. Kultur urin positif pada 90% pasien dengan 

pielonefritis akut harus dilakukan sebelum terapi antibiotika dimulai. Terapi 

antibiotika oral dengan fluorokuinolon berhasil pada kebanyakan pasien rawat 

jalan dengan pielonefritis ringan tanpa komplikasi. Antibiotika alternatif yang 

efektif lainnya termasuk penisilin spektrum luas, amoksisilin-klavulanat, 

sefalosporin, dan trimetoprim-sulfametoksazol. Indikasi untuk pengobatan rawat 

inap termasuk infeksi berkomplikasi, sepsis, muntah terus menerus, kegagalan 

pengobatan rawat jalan, atau usia tua. Pada pasien yang dirawat di rumah sakit, 

pengobatan intravena direkomendasikan dengan fluorokuinolon, aminoglikosida 

dengan atau tanpa ampisilin, atau sefalosforin generasi ketiga (Ramakrishnan & 

Scheid, 2005). 

Terapi empirik pada sistitis akut adalah ampisilin, trimetoprim, 

kotrimoksazol, fluorokuinolon. Untuk pielonefritis akut pilihan antibiotika yang 

dapat digunakan yaitu kotrimoksazol, sefalosporin generasi ketiga, 

aminoglikosida, fluorokuinolon, aztreonam, amoksisilin-klavulanat. Untuk 

prostatitis akut dapat digunakan antibiotika kotrimokazol, fluorokuinolon, 

aminoglikosida+ampisilin parenteral. Sedangkan untuk prostatitis kronis dapat 

digunakan kotrimoksazol, fluorokuinolon, trimetoprim (Wilianti, 2009). 

Ampisilin bermanfaat pada infeksi kuman gram negatif yang sensitif 

terhadap obat ini, misalnya ISK oleh Escherichia coli dan P. mirabilis, serta 

infeksi oleh H. vaginalis. Dosis ampisilin tergantung dari beratnya penyakit, 

fungsi ginjal dan umur pasien. Untuk pasien dewasa dengan penyakit ringan 

sampai sedang diberikan 2-4 g sehari secara peroral, dibagi untuk 4 kali 

pemberian, sedangkan untuk penyakit berat sebaiknya diberikan secara parenteral 

sebanyak 4-8 g sehari (Wilianti, 2009). 

Resistensi Escherichia coli terhadap ampisilin mencapai puncaknya pada 

anak-anak yaitu sekitar 76,4%, tinggi pada saat remaja (65,7%), balita (53,4%), 

dan bayi (47,6%). Resistensi terhadap kotrimoksazol mencapai puncaknya pada 
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remaja (68,3%) namun tinggi di anak-anak (59,1%), bayi (49,4%) dan balita 

(47,6%). Isolat K. pneumoniae juga menunjukkan resistensi tinggi terhadap 

imipenem. Di antara bakteri gram negatif, P. aeruginosa adalah isolat yang paling 

tahan terhadap antibiotika. Di antara cocci gram positif, isolat E. Fecalis 

menunjukkan resistensi tertinggi diikuti  dengan isolat S. aureus. Resistensi 

terhadap dua atau lebih antibiotika bervariasi di seluruh kelompok usia, seperti 

remaja (36,1%), anak-anak (33,1%), bayi (29,7%) dan balita (24,9%) (Mashouf et 

al, 2009). 

Dalam beberapa tahun terakhir, resistensi bakteri  telah menjadi masalah 

yang besar  pada ISK. Di antara 533 anak yang diidentifikasi dengan ISK, 

mayoritas adalah 92% perempuan, 60% laki-laki. Dari kultur urin ditemukan 

isolasi organisme gram negatif yang 80% nya adalah E coli. Tingkat ketahanan E 

coli terhadap pemberian antibiotika berbeda-beda, seperti 46% untuk ampisilin, 

15% untuk trimetoprim-sulfametoksazol, 17% untuk amoksisilin-klavulanat, 7% 

untuk sefalosporin generasi pertama, dan 1% untuk sefalosporin generasi ketiga 

(Paschke el al, 2010). 

Terkait dengan banyaknya permasalahan dalam fenomena pola 

mikroorganisme yang dapat berubah dari waktu ke waktu dan resistensinya 

terhadap penggunaan antibiotika terutama antibiotika ampisilin pada kasus ISK, 

maka hal inilah yang mendorong peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana pola 

terapi penggunaan antibiotika ampisilin pada pasien dengan kasus ISK di RSU Dr. 

Saiful Anwar Malang. RSU Dr. Saiful Anwar dipilih karena di rumah sakit 

tersebut terdapat berbagai kelas sosial ekonomi dari pasien ISK. Prevalensi 

terjadinya kasus ISK di Rumah Sakit ini cukup banyak dan dapat memenuhi 

jumlah sampel untuk dilakukannya penelitian. 
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1.2  Rumusan Masalah 

Bagaimana pola penggunaan antibiotika ampisilin pada pasien dengan 

diagnosa ISK di RSU Dr. Saiful Anwar Malang? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

(1) Mengetahui pola penggunaan antibiotika ampisilin pada pasien dengan 

kasus ISK di RSU Dr. Saiful Anwar Malang. 

(2)  Mengkaji hubungan terapi antibiotika ampisilin terkait dosis yang diberikan, 

rute pemberian, lama pemberian dan waktu pemberian yang dikaitkan 

dengan data klinik di RSU Dr. Saiful Anwar Malang. 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

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

menentukan kebijakan tentang penggunaan antibiotika ampisilin pada kasus 

ISK. 

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

praktisi kesehatan dan masyarakat umum serta rumah sakit terkait 

penggunaan antibiotika ampisilin pada kasus ISK. 

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

kefarmasian terkait dengan kepatuhan pasien dalam menggunakan 

antibiotika ampisilin pada kasus ISK. 

(4) Meningkatkan kualitas pelayanan pada instalasi farmasi terutama pada 

penggunaan antibiotika ampisilin pada ISK. 

 

 


