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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Sirosis hati merupakan keadaan patologis yang menggambarkan stadium akhir 

fibrosis hepatik yang berlangsung progresif ditandai dengan distorsi dari struktur hepar 

dan pembentukan nodulus regeneratif. Gambaran ini terjadi akibat nekrosis 

hepatoselular (Patasik Y et al, 2015). Fibrosis dan nekrosis hepatosit seluruh hepar 

yang mengakibatkan disfungsi sel hepar (Mubin, 2001).  

Sirosis hati meningkatkan angka morbiditas dan mortalitas di negara-negara maju. 

Keseluruhan mortalitas sirosis di dunia diperkirakan 1.030.000  penduduk per tahun. 

Sirosis hati merupakan penyebab keempat mortalitas di Eropa Tengah, 170. 000 

penduduk per tahun di Eropa, dan 33.539 penduduk per tahun di Amerika (Tsochatzis 

E et al, 2014). Di Indonesia, sirosis hati banyak dihubungkan dengan infeksi virus 

hepatitis B dan C karena penyalahgunaan alkohol lebih jarang terjadi dibandingkan 

negara-negara barat. Sekitar 57%, pasien sirosis hati terinfeksi hepatitis B atau C. South 

East Asia Regional Office (SEARO) tahun 2011 melaporkan sekitar 5,6 juta orang di 

Asia Tenggara adalah pembawa hepatitis B, sedangkan sekitar 480.000 orang 

pembawa hepatitis C (Widjaja et al, 2011). 

Etiologi dari terjadi sirosis antara lain karena sering mengkonsumsi alkohol, infeksi 

virus hepatitis B serta infeksi virus hepatitis C (Ali et al, 2014). Virus hepatitis C 

(HCV) dan alkohol mewakili dua penyebab paling umum dari sirosis dan indikasi 

untuk transplantasi hati di Amerika Serikat. Sekitar 10% -15% dari transplantasi hati 

dilakukan di Amerika Serikat adalah untuk pasien dengan sirosis karena gabungan 

alkohol dan infeksi HCV ( Khan R et al, 2014).  

Patogenesis sirosis hati menurut penelitian terakhir, memperlihatkan adanya 

peranan sel stelata (stellate cell). Dalam keadaan normal sel stelata mempunyai peran 

dalam keseimbangan pembentukan matriks ekstraseluler dan proses degradasi 

(Silbernag dan Lang, 2006). Pembentukan fibrosis menunjukkan perubahan proses 
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keseimbangan. Jika terpapar faktor tertentu yang berlangsung secara terus menerus 

(misal hepatitis virus, bahan – bahan hepatotoksik), maka sel stelata akan menjadi sel 

yang membentuk kolagen. Jika proses berjalan terus maka fibrosis akan berjalan terus 

di dalam sel stelata, dan jaringan hati yang normal akan diganti oleh jaringan ikat 

(Sudoyo, 2009). 

Manifestasi klinik dari sirosis hati antara lain meliputi hipertensi portal, varises 

esofagus, asites, spontaneous bacterial peritonitis (SBP), dan ensefalopati hepatik 

(Yeni, 2014). Asites adalah penimbunan cairan secara abnormal di rongga peritoneum. 

Hal tersebut terjadi karena ekspansi cairan plasma akibat reabsorpsi air oleh ginjal. 

Gangguan fungsi tersebut terjadi akibat peningkatan aktivitas hormon anti-diuretik 

(ADH) dan penurunan aktivitas hormon natiuretik karena penurunan fungsi hati 

(Nurdjanah, 2009). Salah satu komplikasi utama dari sirosis hati adalah asites. Dalam 

kurun waktu 10 tahun sejak diagnosis ditegakkan, sekitar 50% pasien sirosis 

mengalami komplikasi berupa asites. Pengembangan asites berhubungan dengan 

prognosis buruk mengakibatkan kematian (Biecker E, 2011). SBP terjadi pada 10% - 

25% dari pasien dengan sirosis hati dengan asites, dengan angka kematian berkisar dari 

20% menjadi 40% (Cheong et al, 2013). Spontaneous bacterial peritonitis (SBP) 

merupakan komplikasi infeksi pada pasien dengan asites yang disebabkan oleh sirosis 

hati. Organisme yang paling sering terlibat dalam infeksi ini adalah Escherichia coli, 

Klebsiella pneumoniae, dan organisme enterik Gram-negatif lainnya (Saadi et al, 

2013). Spontaneous bacterial peritonitis (SBP) lebih dari 95% terjadi akibat 

translokasi bakteri (Bruns T et al, 2015). Pertumbuhan bakteri di usus yang berlebihan 

menjadi mekanisme utama translokasi bakteri (McNally, 2012). Translokasi bakteri 

adalah suatu proses dimana adanya bakteri enterik, bakteri tersebut memiliki 

endotoksin dan DNA yang dapat masuk melewati sawar mukosa usus untuk 

menginfeksi kelenjar getah bening mesenterika, dengan memasuki aliran darah 

kemudian menuju cairan asites (AF). Mekanisme yang diserang bakteri pada pasien 

sirosis hati adalah intestinal stabilitas flora, integritas epitel usus, dan pertahanan 

kekebalan host. Pada sirosis lanjut, motilitas usus sangat berkurang yang mengarah ke 

usus sehingga pertumbuhan bakteri berlebih (Barreales et al, 2011).  Kondisi ini 

http://europepmc.org/search?page=1&query=AUTH:%22Bruns+T%22&restrict=All+results
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menunjukkan angka kematian sekitar 30‐50%. Diagnosis SBP dilakukan berdasarkan 

hitung sel polimorfonuklear (PMN) ≥ 250 sel/mm3 atau kultur dari cairan asites yang 

menunjukkan hasil yang positif ada bakteri (Tasnif et al, 2011).  

Pengobatan Spontaneus  Bacterial Peritonitis (SBP) dapat diberikan antibotik 

seperti sefotaksim, amoksilin, atau aminoglikosida (Sudoyo, 2009). Antibiotik 

digunakan harus mencakup semua kuman yang umum bertanggung jawab untuk SBP. 

Bakteri gram negatif menjadi penyebab hampir 80%, terutama Escherichia coli dan 

Klebsiella pneumoniae. Sisanya 20% hasil dari Gram-positif aerob, terutama 

Streptococcus dan enterococci (Barreales et al, 2011). Sefalosporin generasi ketiga 

dianggap sebagai terapi antibiotik pertama pada SBP (Piano et al, 2015). Beberapa 

antibiotika golongan sefalosporin generasi ketiga adalah cefoperazone, cefotaxime, 

ceftriaxone, ceftazidime, cefdinir, ceftributen (Sweetman, 2009). Sefalosporin generasi 

ketiga memiliki spektrum yang luas, relatif aman dan ditoleransi dengan baik dianggap  

untuk pengobatan pada pasien SBP, sementara Amoksisilin /klavulanat, 

fluoroquinolon atau Piperacillin / Tazobactam diirekomendasikan sebagai alternatif 

(Bibi et al, 2015). Berdasarkan The International Ascites Club antibiotik secara 

empirik untuk terapi SBP, seperti cefotaxime, cefonicid, ceftizoxime, ceftriaxone, 

ceftazidime dan amoksisilin-klavulanat menunjukkan keberhasilan terapi  77% sampai 

93% (Alanizand, 2009). Bakteri gram positif  termasuk Streptococcus vidirans, 

Staphococcus aureus, dan entercoccus sp juga merupakan penyebab Spontaneous 

bacterial peritonitis (SBP) (Kasper, 2011). Sefalosporin generasi pertama efektif 

terhadap sebagian besar bakteri  Staphococcus aureus dan Staphococcus termasuk 

S.pyogenes, S.viridans dan S.pneumonia (Katzung, 2007). Sefalosporin generasi 

keempat aktif terhadap bakteri gram positif dan gram negatif (Menkes RI, 2011). 

Sefepim memiliki aktivitas yang baik melawan kebanyakan strain Streptokokus (Deck 

dan Winston, 2015). 

Berdasarkan data diatas, maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pola 

penggunaan antibiotik golongan sefalosporin pada pasien sirosis hati dengan SBP. 

Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan yang merupakan 

rumah sakit yang sudah diakui pemerintah dan terakreditasi.  



 

 

 

 

 

 

 

                                     

4 

 

 

 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana pola penggunaan antibiotik golongan sefalosporin pada pasien sirosis 

hati dengan SBP di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan ? 

 

1.3    Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Mempelajari pola penggunaan antibiotik golongan sefalosporin pada pasien 

sirosis hati dengan SBP. 

 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Menganalisa hubungan terapi penggunaan antibiotik golongan sefalosporin 

terkait dosis yang diberikan, rute pemberian, frekuensi pemberian, dan lama 

pemberian yang dikaitkan dengan data klinik dan data laboratorium pada pasien 

sirosis hati dengan SBP. 

 

1.4    Manfaat Penelitian  

1.4.1 Bagi Peneliti 

1. Mengetahui penatalaksanaan terapi farmakologi pasien sirosis hati dengan 

SBP sehingga farmasis dapat memberikan asuhan kefarmasian dan 

bekerjasama dengan profesi kesehatan lain.  

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

praktisi kesehatan dan masyarakat umum serta dapat digunakan sebagai 

acuan untuk melakukan penelitian lanjutan dengan variable yang berbeda. 

 

1.4.2 Bagi Rumah Sakit 

1. Sebagai bahan pertimbangan dalam merekomendasikan penggunaan obat baik 

bagi klinisi maupun farmasis terutama pada pelayanan farmasi klinik. 
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2. Sebagai bahan masukan bagi komite medik farmasi dan terapi dalam 

merekomendasikan penggunaan obat di Rumah Sakit Muhammadiyah 

Lamongan. 

 


