
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang 

Infeksi saluran kemih (ISK) merupakan salah satu jenis infeksi yang paling sering 

ditemukan dalam praktek klinik (Hvidberg et al., 2000). Infeksi saluran kemih (ISK) adalah 

infeksi akibat berkembang biaknya mikroorganisme di dalam saluran kemih yang dalam keadaan 

normal air kemih tidak mengandung bakteri, virus atau mikroorganisme lain (Samirah  2006). 

  Di Amerika dilaporkan bahwa setidaknya 6 juta pasien datang ke dokter setiap tahunnya 

dengan diagnosis ISK (Aris, 2004). Di Indonesia prevalensinya masih cukup tinggi. Data 

penelitian epidemiologi klinik melaporkan bahwa hampir 25-35% perempuan dewasa pernah 

mengalami ISK selama hidupnya (Haris, 2007). Sedangkan, di Rumah Sakit Cipto 

Mangunkusumo tahun 2007, infeksi saluran kemih merupakan kasus terbanyak ketiga yaitu 

sekitar 23 % (Soejono, 2007). Kebanyakan kasus ISK tidak menimbulkan masalah yang berat, 

dalam artian tidak mengancam nyawa dan tidak menimbulkan suatu kerusakan yang  bersifat 

irreversible. Namun demikian, risiko kerusakan ginjal yang irreversible dan juga peningkatan 

resiko bakteremia akan terjadi ketika ISK mengenai ginjal dan tidak teratasi sejak awal 

(Hvidberg et al., 2000). 

 ISK dapat terjadi pada laki-laki maupun perempuan dari semua umur baik anak-anak, 

remaja, dewasa, maupun usia lanjut. ISK lebih sering menyerang wanita muda yang aktif secara 

seksual, dengan insidensinya mencapai 35 % wanita tiap tahunnya (Boen, 2009). Hal ini diduga 

karena perempuan memiliki uretra yang lebih pendek dibandingkan laki-laki. Kondisi ini 

membuat kuman lebih mudah masuk ke saluran kemih, sehingga berpotensi menimbulkan 



infeksi (Alam, 2007). 35% kaum perempuan selama hidupnya pernah menderita ISK akut dan 

umur tersering adalah di kelompok umur antara 20 sampai 50 tahun (Samirah, 2006). 

Piuria atau sedimen lekosit dalam urin yang didefinisikan oleh Stamm, bila ditemukan 

paling sedikit 8000 lekosit per ml urin yang tidak disentrifus atau setara dengan 2-5 lekosit per 

lapangan pandang besar pada urin yang di sentrifus. Infeksi saluran kemih dapat dipastikan bila 

terdapat lekosit sebanyak > 10 per mikroliter urin atau > 10.000 per ml urin ( Siregar, 2009). 

Penemuan bakteriuria yang bermakna merupakan diagnosa pasti ISK, walaupun tidak 

selalu disertai dengan gejala klinis, sehingga hitung koloni bakteri ini diterima sebagai bakteriuri 

bermakna dan merupakan “bakuan emas” untuk menetapkan proses infeksi di saluran kemih 

(Dzen, 2003) 

Bakteri patogen penyebab ISK sering kali dapat diperkirakan, dan Escherichia coli 

merupakan bakteri patogen utama baik pada pasien rawat jalan maupun rawat inap (Sahm, et al., 

2001). Staphylococcus saprophyticus, Klebsiella spp., Proteus spp., Enterococcus spp. dan 

Enterobacterspp., merupakan patogen lain yang menjadi penyebab ISK, namun jarang 

ditemukan (Sahm, et al.,2001). 

Pada penelitian yang dilakukan di RSU Dr. Saiful Anwar tahun 2009 didapatkan hasil 

bakteri terbanyak yang ditemukan adalah Escherichia coli 85,7 %. Dari hasil uji sensitivitas dan 

resistensi bakteri terhadap antibiotika menunjukkan antibiotik yang masih sensitif terhadap 

Escherichia coli adalah: Amoxycillin-Asam klavulanat, Nitrofurantoin, Nalidixic acid, Cefotaxim 

dan Ceftriaxone( Miftah, 2009). 

Pada penelitian hasil tes kepekaan terhadap pasien ISK secara umum di RSU Dr. Saiful 

Anwar tahun 2008 antibiotik yang mempunyai kepekaan sangat rendah (rata-rata < 20 %) 

terhadap Escherichia coli uropatogenik adalah : Ampicillin, Amoxycillin, Cefuroxim, 



Tetracycline,  Doxycycline, dan Sulfonamid. Bahkan Penelitian RSU Dr. Soetomo tahun 2006  

menyebutkan Amoxycillin memiliki tingkat kepekaan 0%. Sedangkan Ampicillin, Amoxycillin, 

dan Cotrimoxazolememiliki angka resistensi di atas 70 % dan Tetracyclin mencapai 80% (Yuni, 

2009). Antibiotik yang sudah mulai resisten terhadap Escherichia coli uropatogenik adalah : 

Ampicillin, Amoxycillin, Cefuroxim dan Cefadroxil. Sedangkan Pseudomonas aeruginosa sudah 

mengalami multiresisten terhadap antibiotika tersebut ( Miftah, 2009). 

Antimikroba pilihan untuk tatalaksana penyakit ISK harus memenuhi syarat-syarat, yaitu  

spektrum kerja yang lebih sempit mengarah pada bakteri yang diduga menginfeksi (pada terapi 

empirik) atau pada bakteri hasil identifikasi dengan kultur urin (terapi definitif), dan 

mempertimbangkan peningkatan resistensi Escherichia coli dan patogen lain terhadap beberapa 

antibiotika (Coyle dan Prince, 2005). Antibiotik yang sering digunakan pada pasien ISK di RSU 

Dr. Saiful Anwar adalah golongan Cephalosporin yaitu Ceftriaxone dan golongan 

Fluorokuinolon , Ciprofloxacin. ( Data sekunder, 2008 ) 

Efektivitas terapi antibiotika pada ISK dapat dilihat dari penurunan angka lekosit urin dan 

hasil pembiakan bakteri urin setelah terapi serta  perbaikan status klinis pasien (Aris, 2004). Pada 

penelitian yang dilakukan di RS Panti Yapih Yogyakarta tahun 2004 tentang kesesuaian 

pemilihan antibiotik empirik didapatkan hasil 50% telah terjadi ketidaksesuaian antara  

pemilihan terapi empirik dengan hasil kultur  pada pasien rawat inap serta didapatkah hasil yang 

menunjukkan bahwa pemilihan antibiotik yang tidak sesuai memberikan hasil angka lekosit di 

atas normal. 

Penelitian yang dilakukan tentang rasionalitas penggunaan antibiotik dan tingkat 

keresistensiannya dibeberapa rumah sakit menunjukkan bahwa, antibiotik yang terbukti resisten 

di beberapa penelitian tetap digunakan untuk terapi. 



Dengan pertimbangan adanya fenomena resistensi antibiotika dan rasionalitas 

penggunaan terapi empiris, maka perlu dilakukan penelitian. Seleksi antibiotika yang tepat akan 

sangat mendukung efektivitas terapi. Seleksi terapi antibiotik awalyang tepat dapat  

meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi pasien.  

 

1.2. Rumusan masalah 

Berdasarkan pada latar belakang dan landasan fakta yang ada maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut :  

” Bagaimanakah gambaran  kesesuaian pemilihan antibiotik berdasarkan hasil kultur dan 

perubahan lekosit urin pada pasien ISK  rawat inap di RSU Dr. Saiful Anwar Malang ” 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan umum :  

Tujuan umum dari penelitian ini adalah Mengetahui tentang  kesesuaian pemilihan 

antibiotik berdasarkan hasil kultur dan perubahan lekosit urin pada pasien ISK rawat inap di 

RSU Dr. Saiful Anwar Malang” 



1.3.2 Tujuan khusus : 

1) Mengetahui jenis – jenis kuman yang menyebabkan infeksi saluran kemih pada 

pasien di RSU Dr. Saiful Anwar Malang. 

2) Mengetahui pemberian terapi antibiotik awal  pada pasien infeksi saluran kemih 

sebelum dilakukan uji kultur dan pengukuran lekosit urin di RSU Dr. Saiful Anwar 

Malang. 

3) Mengetahui pemberian terapi definitif yang diberikan pada pasien infeksi saluran 

kemih setelah diketahui hasil kulturnya. 

4) Mengetahui jenis antibiotik yang sensitif pada pengobatan infeksi saluran kemih di 

RSU Dr. Saiful Anwar Malang. 

5) Mengetahui perubahan angka lekosit urin sebelum dan sesudah pemberian 

antibiotik  pada pasien infeksi saluran kemih di RSU Dr. Saiful Anwar Malang. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dari penelitian ini diharapkan dapat : 

1.4.1  Manfaat masyarakat 

a) Menambah pengetahuan peneliti tentang kesesuaian pemilihan antibiotik dengan hasil 

kultur dan jumlah lekosit urin pada pasien ISK. 

b) Menambah pengetahuan kepada masyarakat untuk lebih memperhatikan penggunaan 

antibiotik. 

1.4.2 Manfaat bagi klinisi  

a) Memberikan tambahan informasi bagi para klinisi tentang kesesuaian pemilihan 

antibiotik dengan hasil kultur dan jumlah lekosit urin pada pasien ISK, sehingga dapat 

menjadi dasar pertimbangan dalam pengobatan infeksi saluran kemih. 



1.4.3  Manfaat bagi akademik  

a) Sebagai dasar pertimbangan dan masukan untuk pengembangan penelitian lebih lanjut 

tentang kesesuaian pemilihan antibiotik dengan hasil kultur dan jumlah lekosit urin 

pada pasien ISK. 

 


