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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Human Immunodeficiency Virus (HIV) adalah virus RNA berpilin tunggal. HIV 

menginfeksi dan membunuh helper (CD4) T lymphocytes. Sel-sel lainnya yang 

mempunyai protein CD4 di permukaannya (makrofag, monosit) juga dapat terinfeksi oleh 

virus HIV. Infeksi tersebut menyebabkan imunitas tubuh melemah (Murray, et al., 2013). 

Orang dengan infeksi HIV dapat dikelompokkan menjadi orang yang hidup dengan HIV 

atau orang yang didiagnosis AIDS. Diagnosis AIDS dikatakan positif  jika ditemukan virus 

HIV melalui tes laboratorium dan jumlah sel CD4 di bawah 200 sel/mm3 atau telah 

ditemukan/didiagnosis adanya indikator AIDS (Anderson, et al., 2011). Indikator AIDS 

antara lain adalah timbulnya infeksi oportunistik. Infeksi oportunistik adalah infeksi 

berulang yang mengambil keuntungan dari melemahnya sistem kekebalan tubuh, termasuk 

orang dengan HIV (AIDS.gov, 2010). Infeksi oportunistik yang terjadi pada pasien HIV 

bermacam-macam. Infeksi oportunistik yang disebabkan oleh bakteri antara lain : 

tuberkulosis dan sepsis. Infeksi oportunistik yang disebabkan oleh virus antara lain : Herpes 

dan Kaposi Sarkoma. Infeksi oportunistik yang disebabkan oleh parasit antara lain : diare 

dan toksoplasma. Infeksi oportunistik yang disebabkan oleh jamur antara lain : kandidiasis, 

cryptococcosis (diluar paru), histoplasmosis, coccidioidomycosis, dan Pneumocystis 

jirovecii pneumonia (Centers for Disease Control and Prevention, 2015) 

Pasien HIV yang disertai dengan kandidiasis oral menandakan adanya perubahan 

secara cepat menuju AIDS. Kandidiasis oral umumnya disebabkan oleh jamur  Candida  

albicans. Infeksi  oportunistik lain karena jamur seperti : Cryptococcus neoformans 

meningoensefalitis, Histoplasma capsulatum, dan Coccidioides immitis, biasanya juga 

ditemukan bila jumlah CD4 di bawah 200 sel/mm3 (Kishiyama, 2014). Penyakit 

kandidiasis orofangeal biasanya ditandai dengan erythematous serta pseudomembranous 

dan angular cheilitis (Lortholary, et al., 2012). Infeksi C. neoformans  meningoencephalitis  

juga  dapat terjadi dengan manifestasi klinik demam, muntah-muntah, sakit kepala, dan 

gangguan sensorik (Souza, et al., 2013). Coccidioidomycosis  juga  dapat  terjadi  pada  

pasien  HIV/AIDS  dengan  manifestasi klinik diffuse pneumonia dan focal pneumonia 

(Masannat & Ampel, 2010).  Pneumonia  yang  disebabkan  jamur  Pneumocystis jirovecii
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juga dapat terjadi pada penderita AIDS dengan manifestasi klinik berupa demam, batuk 

kering yang semakin parah, dan kesulitan bernafas (Benito, et al., 2012). Gangguan 

pernafasan dan sepsis juga dapat terjadi karena infeksi H. Capsulatum (Myint, et al., 2014). 

Saat ini, epidemiologi global infeksi HIV telah berubah signifikan sebagai akibat 

dari meningkatnya akses terhadap terapi antiretroviral. Pada tahun 2012, 9,7 juta orang di 

negara-negara berpenghasilan menengah dan rendah sudah memulai terapi ART. 

Prevalensi global dari HIV meningkat dari 30,5 juta pada tahun 2002 menjadi 36,9 juta 

pada 2014, sedangkan jumlah kematian karena AIDS menurun dari 1,7 juta pada tahun 

2009 menjadi 1,2 juta pada tahun 2014. Penurunan jumlah kematian karena AIDS dan 

kenaikan prevalensi HIV menandakan adanya peningkatan harapan hidup pasien HIV 

karena akses terhadap obat ARV semakin mudah (Maartens, et al., 2014; UNAIDS, 2015). 

Penyebab kematian paling sering pada pasien HIV/AIDS adalah infeksi oportunistik 

yang timbul berulang (AIDS.gov, 2010). Infeksi oportunistik jamur telah menjadi faktor 

utama penyebab kematian pada AIDS. Hampir 50 % penderita AIDS di seluruh dunia 

meninggal karena infeksi jamur. Meningitis cryptococcal menjadi faktor utama kematian 

pada pasien HIV terkait infeksi jamur dengan 625.000 kasus kematian dari 900.000 kasus 

yang terdeteksi per tahun di seluruh dunia (Armstrong-James, et al., 2014). Kasus 

kandidiasis orofaringeal juga memiliki prevalensi yang tinggi sebesar 80-95 % pada pasien 

HIV/AIDS di seluruh dunia (Kwamin, et al., 2013). Di Indonesia, berdasarkan data dari 

Kementerian Kesehatan RI tahun 2014, infeksi jamur kandidiasis merupakan infeksi 

oportunistik yang paling sering terjadi pada pasien HIV/AIDS (Ditjen PP & PL, 2014). 

Penelitian Bandar et al. menunjukkan 63,3% pasien terinfeksi HIV di Jakarta menderita 

kandidiasis orofaring. Departemen Parasitologi FK UI juga mencatat peningkatan yang 

signifikan insiden kriptokokosis meningeal sejak tahun 2004 pada penderita AIDS dengan 

gangguan SSP sebesar 21,9% (Wahyuningsih, 2009). 

Pengobatan terhadap infeksi jamur pada pasien HIV/AIDS perlu diberikan dengan 

cepat. Penundaan terapi antijamur lebih dari 12 jam pada infeksi candidemia diasosiasikan 

dengan peningkatan kematian sebesar 20 % dan kejadian kematian meningkat signifikan 

selama tiga hari berikutnya. Terapi infeksi oportunistik jamur merupakan kombinasi antara 

terapi antiretroviral dan terapi antijamur. Terapi antiretroviral berperan dalam 

meningkatkan imunitas tubuh dari berbagai macam infeksi dengan menurunkan viral load 

HIV. Terapi antijamur berperan dalam melawan infeksi jamur secara langsung. 
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Penanganan infeksi jamur berbeda-beda tergantung pada jenis infeksi dan jamur penyebab. 

Dalam penanganan infeksi jamur tersedia berbagai macam obat antijamur dengan berbagai 

spektrum aktivitas, dosis, profil keamanan dan biaya. Pemberian obat pada pasien infeksi 

jamur dengan HIV/AIDS perlu dilakukan Therapeutic Drug Monitoring (TDM) guna 

memastikan terapi yang diinginkan telah tercapai. Terdapat bukti-bukti yang menunjukkan 

bahwa TDM dapat maksimalkan efektivitas klinik ketika suatu obat digunakan sebagai 

profilaksis atau terapi pengobatan. TDM dapat dilakukan dengan mengukur konsentrasi 

obat dalam serum darah sehingga dapat diketahui hubungan dosis yang diberikan terhadap 

efek terapi yang diperoleh (Badiee & Hashemizadeh, 2014; Armstrong-James, et al., 

2014). 

Dalam penanganan infeksi jamur pada pasien HIV, obat jamur yang digunakan 

tergantung pada jamur penyebab infeksi. Ada berbagai macam obat jamur, antara lain : 

ketoconazole, itraconazole, fluconazole, terbinafine, flucytosine, amphotericin B. 

Fluconazole merupakan salah satu obat yang digunakan pada infeksi jamur baik secara 

peroral maupun parenteral. Fluconazole termasuk obat jamur golongan turunan azole. 

Fluconazole terabsorbsi sempurna dan tidak mengalami first pass metabolism. Hampir 80 

% Fluconazole diekskresi melalui urine dalam bentuk utuh. Kebanyakan dari spesies 

Candida dan Cryptococcus sensitif terhadap fluconazole (Richardson & Warnock, 2012). 

Menurut penelitian terhadap 71 pasien HIV/AIDS di Mali City Hospital yang menderita 

kandidiasis pesudomembran, fluconazole masih menjadi terapi pilihan utama untuk 

kandidosis orofaring pada pasien HIV/AIDS (Castro, et al., 2013). Selain itu, fluconazole 

juga menjadi profilaksis pada cryptococcal disease berdasarkan penelitian selama 4 tahun 

terhadap 1519 pasien HIV di Uganda (Parkes-Ratanshi, et al., 2011). Penggunaan 

fluconazole pada pasien dengan kondisi AIDS diketahui dapat menyebabkan risiko 

kerusakan hati dengan ditandai peningkatan serum transaminase (Richardson & Warnock, 

2012). Toxic Epidermal Necrolysis juga pernah dilaporkan pada pasien HIV/AIDS yang 

diterapi dengan fluconazole (George, et al., 2012). Hal ini dapat diakibatkan dari 

penggunaan fluconazole dosis tinggi pada pasien tersebut. 

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan studi penggunaan obat untuk 

mengetahui pola penggunaan obat fluconazole pada pasien HIV/AIDS dengan infeksi 

oportunistik jamur. Penelitian studi penggunaan obat tersebut dilakukan di RSUD Dr. 

Saiful Anwar Malang.  
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1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana pola penggunaan antijamur fluconazole pada pasien HIV/AIDS 

dengan infeksi oportunistik jamur di RSUD Dr. Saiful Anwar Malang ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Memahami pola penggunaan obat fluconazole pada pasien HIV/AIDS dengan 

infeksi oportunistik jamur di RSUD Dr. Saiful Anwar Malang. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Mengetahui pola penggunaan obat fluconazole terkait jenis, dosis, bentuk 

sediaan, kombinasi, dan rute pemakaian yang diberikan pada pasien HIV/AIDS dengan 

infeksi oportunistik jamur 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

(1) Mengkaji pola penggunaan dan penatalaksanaan terapi infeksi oportunistik 

jamur pada pasien HIV/AIDS di RSUD Dr. Saiful Anwar Malang. 

(2) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian 

selanjutnya agar lebih optimal dan rasional. 
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