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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sepsis merupakan kondisi seseorang yang memiliki potensi mematikan 

karena mengalami peradangan diseluruh tubuh yang diakibatkan darah terinfeksi 

bakteri, virus, jamur, dan protozoa. Sepsis juga bisa disebut keracunan darah atau 

septicemia. Kondisi ini diakibatkan oleh respon imunitas dalam tubuh terhadap 

bakteri terjadi secara menyeluruh dan meluas yang mengakibatkan sel-sel normal 

lain yang jauh dari lokasi awal bagian tubuh yang terinfeksi juga mengalami 

kerusakan (Sari, 2013).  

Penderita sepsis yang tidak ditangani dengan baik bisa menyebabkan gagal 

ginjal akut, sindrom distres pernafasan akut, disfungsi hati, Disseminated 

Intravascular Coagulation (DIC), komplikasi kardiovaskular dan kematian. 

Penderita sepsis dapat disebabkan oleh infeksi bakteri Gram negatif 70% 

(Pseudomonas auriginosa, Klebsiella, Enterobakter, E. coli, Proteus). Infeksi 

bakteri Gram positif 20-40% (Staphylococcus aureus, Stretococcus, 

Pneumococcus), infeksi karena jamur dan virus 2-3% (Dengue hemorrhagic fever, 

Herpes viruses), protozoa (Malaria falciparum). Pada kultur yang dilakukan 

sering ditemukan adalah Pseudomonas, Staphylococcus dan Pneumococcus. 

Sepsis yang terjadi karena infeksi Gram negatif sebanyak 40% dari kasus, 

sedangkan gram positif adalah 5-15% dari kasus. Pasien dikatakan sepsis apabila 

mengalami demam atau hipotermia, takikardia, takipnea, hipotensi dan disfungsi 

organ berhubungan dengan gangguan sirkulasi darah. Perbaikan kondisi sepsis 

lebih tergantung kepada faktor host dari pada virulensi organisme. Angka 

mortalitas lebih dipengaruhi oleh kondisi pasien, misal pasien sepsis dengan 

leukemia akut lebih tinggi angka mortalitasnya (Saraswati, 2012). 

Menurut penelitian 750.000 penduduk di Amerika menderita sepsis dan 

menyebabkan kematian sedikitnya 215.000 orang setiap tahunnya karena sepsis. 

Diperkirakan sepsis menyebabkan 30 sampai 50 kematian tiap 100.000 populasi. 

Kondisi ini menempatkan sepsis di rangking 10 besar penyakit yang 

menyebabkan kematian terbanyak di seluruh dunia. Menurut laporan kasus dari 

ICU di USA dan Kanada, yaitu lebih dari 2.600 kasus resiko kematian akibat 
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sepsis akan naik dari 6 menjadi 10% setiap jam yang dilewati dari onset sepsis 

sampai dimulainya terapi antibiotik yang sesuai (Saraswati, 2012). 

Sepsis selama periode 5 tahun (mulai 1 Januari 2004 sampai dengan 31 

Desember 2008) di RSU dr Soetomo Surabaya dari 43 kasus sepsis didapatkan 35 

pasien sepsis berat dan 8 pasien syok sepsis. Pasien usia termuda 18 tahun dan 

tertua 42 tahun. Sebanyak 37 kasus merupakan kasus rujukan luar dengan cara 

pengiriman rujukan yang benar. Pasien kasus sepsis ini telah mendapat tindakan 

sebelumnya sehingga saat dirujuk telah terpasang infus set, terapi antibiotik dan 

surat rujukan (Prayogo et al, 2011). 

Terapi utama pada pasien sepsis meliputi resusitasi cairan untuk 

mengembalikan tekanan sirkulasi darah, terapi antibiotik, mengatasi sumber 

infeksi, pemberian vasopresor untuk mencegah sepsis berkembang menjadi syok 

sepsis. Terapi tambahan untuk pasien sepsis yaitu terapi steroid untuk 

menurunkan kebutuhan mereka akan vasopresor dan menurunkan laju mortalitas, 

protein C teraktivasi merupakan antikoagulan endogen yang juga memiliki efek 

profibrinolitik, anti-inflamatorik, anti-apoptosis dan dapat memperbaiki aliran 

mikrosirkulasi (Sumantri, 2012). 

Pemberian antibiotik pada pasien sepsis dimulai dengan terapi awal dengan 

menggunakan antibiotik untuk menurunkan angka morbiditas dan mortalitas 

pasien. Pemilihan antibiotik didasarkan pada karakteristik host, lokasi infeksi, pola 

resistensi antibiotik setempat, prevalensi dari mikroorganisme penyebab serta 

farmakokinetik dan dinamik dari antibiotik. Terapi antibiotik harus efisien melawan 

pertumbuhan ataupun membunuh bakteri untuk menurunkan angka mortalitas dan 

morbiditas pasien. Pemberian antibiotik yang tepat dalam jam pertama setelah 

seorang pasien terdiagnosis sepsis berhubungan dengan peningkatan angka 

kelangsungan hidup pasien sepsis. Pasien sepsis sebelum ditentukan terapi 

antibiotiknya perlu diberikan antibiotik empiris. Indikasi pemberian terapi empiris 

apabila ditemukan sindrom klinis yang mengarah pada keterlibatan bakteri 

tertentu, dan dasar pemilihan berdasarkan data epidemiologi dan pola resistensi 

bakteri di rumah sakit tertentu dan lama pemberian adalah 48-72 jam dan 

selanjutnya dilakukan evaluasi mengenai data mikrobiologi dan data klinis 

(Menkes, 2011). Antibiotik golongan sefalosporin digunakan untuk terapi pasien 
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yang mengalami sepsis karena memiliki spektrum antibakteri yang lebih luas dan 

aktif terhadap kuman Gram positif maupun Gram negatif, tetapi spektrum masing-

masing derivat bervariasi. Sefalosporin termasuk golongan antibiotik beta laktam 

yang  kerja dengan menghambat sintesis dinding sel mikroba. Saat menghambat 

sintesis dinding sel mikroba reaksi yang dihambat oleh antibiotik golongan 

sefalosporin yaitu reaksi transpeptidase tahap ketiga dalam rangkaian reaksi 

pembentukan dinding sel. Antibiotik golongan sefalosporin menpunyai 4 generasi. 

Generasi pertama memperlihatkan spektrum antimikroba yang terutama aktif 

terhadap kuman Gram positif. Keunggulanya dari penisilinase golongan ini efektif 

terhadap sebagian besar S. Aureus dan Streptococcus. Generasi kedua kurang aktif 

terhadap Gram positif dibanding dengan generasi pertama dan lebih aktif terhadap 

bakteri Gram negatif, misalnya : H. Influenzae, P. Mirabilis, dan E. coli. 

Sefalosporin generasi ketiga umumnya kurang aktif dibandingkan dengan 

generasi pertama terhadap kokus Gram positif, tetapi jauh lebih aktif terhadap 

Enterobacteriaceae, termasuk strain penghasil penisilinase. Kemudian 

sefalosporin generasi keempat mempunyai spektrum aktivitas lebih luas dari 

generasi ketiga dan lebih stabil terhadap hidrolisis oleh betalaktamase. Antibiotik 

tersebut dapat berguna untuk mengatasi infeksi kuman yang resisten terhadap 

generasi ketiga (Fauziyah et al, 2011). 

Salah satu golongan sefalosporin yang sering digunakan untuk terapi sepsis 

adalah seftriakson. Obat ini umumnya aktif terhadap kuman Gram positif, tetapi 

kurang aktif dibandingkan dengan sefalosporin generasi pertama terhadap Gram 

positif. Memiliki waktu paruh mencapai 8 jam yang lebih panjang daripada 

generasi sefalosporin lain. Antibiotik seftriakson biasa digunakan untuk terapi 

infeksi saluran nafas, infeksi THT, infeksi saluran kemih, sepsis, meningitis, 

infeksi tulang, sendi dan jaringan lunak, infeksi intra abdominal, infeksi genital 

(termasuk gonore), profilaksis perioperatif, dan infeksi pada pasien dengan 

gangguan pertahanan tubuh. Kelebihan menggunakan seftriakson dalam terapi 

infeksi karena seftriakson memiliki spektrum aktivitas anti bakterinya luas, 

mencakup bakteri Gram negatif dan Gram positif dengan masa kerja yang panjang 

dimana efek bakterisidal (membunuh bakteri) dapat bertahan selama 24 jam. 

Seftriakson cepat berdifusi ke dalam jaringan dan cairan tubuh. Seftriakson dapat 
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menembus sawar darah otak sehingga dapat dicapai kadar obat yang cukup tinggi 

dalam cairan serebrospinal. Tetapi seftriakson juga juga dapat memberi efek 

nefrotoksik karena kebanyakan sefalosporin diekskresikan dalam bentuk utuh 

melalui organ ginjal dan seftriakson dapat dengan mudah melintasi plasenta, 

tetapi kadarnya dalam darah janin lebih rendah daripada dalam darah ibunya 

(Suardi et al, 2013). 

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan penelitian untuk 

mengetahui pola penggunaan seftriakson yang digunakan pada pasien sepsis yang 

dirawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Bagaimana pola penggunaan obat seftriakson pada penderita sepsis di RSUD 

Sidoarjo selama periode 1 Januari 2013 – 31 Desember 2014. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.2 Tujuan umum 

Untuk mengetahui pola penggunaan antibiotik seftriakson pada pasien 

sepsis di RSUD Sidoarjo. 

1.3.3 Tujuan khusus 

Mempelajari pola penggunaan seftriakson meliputi jenis, rute, frekuensi 

dosis penggunaan antibiotik seftriakson, data klinik dan data laboratorium 

yang dikaitkan dengan kondisi pasien. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Sebagai database atau bahan informasi dalam rangka pengembangan 

farmasi klinik. 

2. Mengetahui penatalaksanaan terapi farmakologi antibiotik seftriakson pada 

kasus sepsis. 

3. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi, 

pembanding dan referensi bagi penelitian selanjutnya. 

 


