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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pneumonia adalah peradangan yang mengenai parenkim paru, distal dari 

bronkiolus teminalis yang mencangkup bronkiolus respiratorius, dan alveoli, serta 

menimbulkan gangguan pertukaran gas setempat (Sudoyo, 2009). Pneumonia 

diklasifikasikan menjadi 4 yaitu pneumonia komunitas (community-acquired 

pneumonia), Health Associated (HCAP), pneumonia nosokomial (Hospital 

acquired-pneumonia), Ventilator associated (VAP) (Dipiro et al.,2011). 

Pneumonia merupakan penyakit menular  penyebab rawat inap dan kematian  

terbanyak diantara orang dewasa di Amerika Serikat dengan biaya medis melebihi 

$10 milliar pada tahun 2011, dan di negara tersebut pneumonia komunitas yang 

merupakan penyebab infeksi utama rawat inap pada orang dewasa (W.H Jain dkk, 

2015). Pneumonia merupakan suatu penyakit yang sekitar 5 kali lebih sering 

menyerang di negara berkembang dibandingkan di negara maju. Insiden 

Community Acquired-pneumonia (CAP) sekitar 4-5 juta per kasus, dan sekitar 

25% memerlukan rawat inap (M.phil Sonia Akhter, 2014). Insiden CAP pada 

tahun 2012 yang dirawat di rumah sakit jauh lebih tinggi pada pasien usia lanjut. 

Di Amerika Serikat usia ≥65 tahun,  angka kejadian adalah 18,3% dari 1000 

pasien adalah yang berusia 65-69 tahun dan terus  meningkat 5 kali lipat menjadi 

48,5% dari 1000 pasien (Simonetti Antonella F, 2014). Kematian rata-rata untuk 

pasien di rawat di rumah sakit yang disebabkan oleh (CAP) adalah 14% (Menon  

Resmi U.dkk, 2013). Jutaan orang didunia setiap tahunnya yang terinfeksi oleh 

CAP memiliki tingkat kematian yang tinggi sehingga sangat penting untuk 

mendeteksi resiko tinggi yang rentan terhadap terjadinya komplikasi dan kematian 

(Yayan Josef, 2014).  

Survei Kesehatan Rumah Tangga (SKRT), infeksi saluran pernapasan 

bawah di Indonesia menempati urutan pertama pada tahun 2001. Data 

Departemen Pulmonologi RS  Persahabatan pada tahun 2002 menunjukkan bahwa  

CAP menempati urutan kedua kasus terbanyak setelah Tuberkulosis. Angka 
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kematian akibat CAP di RS Persahabatan dan RS dr. Soetomo berkisar 10-20% 

(Faisal Fikri dkk, 2014). Sejak tahun 2007 sampai 2012 angka cakupan penemuan 

pneumonia balita tidak mengalami perkembangan berarti yaitu 23-27,71% selama 

kurun waktu terebut cakupan penemuan pneumonia tidak pernah mencapai target 

nasional, termasuk target tahun 2012 yang sebesar 80% (Kemenkes RI, 2010). 

Pneumonia dapat disebabkan oleh berbagai macam mikroorganisme, yaitu 

bakteri, virus, jamur, dan protozoa.  Bakteri penyebab pneumonia komunitas pada 

pasien rawat jalan meliputi  S.pneumoniae, M.pneumoniae, H.influenza, 

C.pneumoniae, M.catarrhalis, gram negatif bacilli, sedangkan pada pasien rawat 

inap yang tidak dirawat di ICU meliputi S.pneumoniae, H.influenza, 

M.penumoniae, C.pneumoniae, Legionella sp. dan pada pasien yang rawat di ICU 

meliputi S.pneumoniae, S.aureus, Legionella sp, gram negatif bacilli, H.influenza. 

Pada pneumonia nosokomial bakteri penyebabnya meliputi pada pasien yang 

tidak ada faktor resiko Multidrug Resistant  (MDR) yaitu disebabkan oleh 

S.pneumoniae, H.influenza, MSSA enteric Gram negatif bacilli, sedangkan pada 

pasien yang beresiko adanya faktor MDR yaitu disebabkan oleh P.aeruginosa, 

K.pneumoniae (ESBL), Acinobacter p. Health Care/HCAP merupakan klasifikasi 

terbaru untuk membedakan antara CAP yang beresiko patogen Multidrug 

Resistant  (MDR)  (Misalnya, P.aeruginosa, spesies Acinobacter, dan Methicillin-

resistant S.aureus (MRSA)), dapat pula disebabkan oleh patogen atipikal 

(misalnya, lobar pneumonia dengan noda bakteri gram negatif pada dahak) yang 

disebabkan oleh M.pneumoniae, C.pneumoniae, atau spesies Legionella. Patogen 

anaerob merupakan yang paling umum pada pneumonia yang disebabkan aspirasi 

orofaringeal atau isi lambung. Ventilator-assiciated pneumoniae (VAP) juga 

berhubungan dengan patogen Multidrug Resistant (MDR) (Dipiro et al.,2011) 

Mikroorganisme masuk kesaluran pernapasan bagian bawah dapat melalui 

3 rute, yaitu dapat dihirup seperti aerosol, bisa masuk paru-paru melalui aliran 

darah dari infeksi diluar paru atau dapat dengan aspirasi orofaringeal (Well et 

al.,2009). Ketika mekanisme pertahanan paru berfungsi secara optimal, 

mikroorganisme dapat dikeluarkan atau dapat hilang dengan sendirinya sebelum 

terjadinya infeksi. Virus menekan antibakteri di paru-paru dengan merusak fungsi 
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makrofag akibatnya dapat terjadinya pneumonia sekunder (Dipiro et al.,2011). 

Mikroorganisme dengan diameter 100 µm mengendap, mikroorganisme dengan 

diameter 10 µm terjebak di sekresi hidung, partikel dengan diameter kurang dari 5 

µm dapat mencapai alveoli, kebanyakan diameter bakteri adalah 1 µm atau lebih, 

tetapi Mycoplasma, Chlamydophila, dan Caxiella 5 sampai 100 lebih kecil (Sigh 

Yudh Dev, 2012). 

Manifetasi klinis pneumonia pada umumnya meliputi batuk, dyspnoea, 

demam >38oC, menggigil, nyeri pada pleuritik (Patterson Caroline M, 2012). 

Pada pemeriksaan fisik terjadi takipnea dan takikardi, kusam pada perkusi, 

peningkatan fremitus taktil, dan esophony, retraksi dinding dada dan pernapasan 

mendengus, serta napas terdengar berkurang terlebih di daerah yang terkena 

infeksi. Pada pemeriksaan laboratorium meliputi hitung jenis leukositnya bergeser 

ke kiri dan saturasi oksigen rendah (Dipiro et al., 2011). 

Sulitnya dalam menentukan penyebab CAP, pengobatan antibiotika 

empiris sering dibutuhkan. Pengobatan pneumonia terdiri atas antibiotik dan 

pengobatan suportif, sebagian besar dengan CAP ringan sampai sedang dirawat di 

pusat kesehatan masyarakat dengan terapi antimikroba empiris. Pasien dengan 

penyakit yang lebih serius atau yang sudah lanjut usia atau ada penyakit penyerta 

dirawat dirumah sakit, dan terapi antimikroba dimulai secara empiris pula , 

dengan demikan penting bahwa pilihan terapi antimikroba memastikan cakupan 

yang tepat dari yang berpotensi resisten(Grau S dkk, 2014). 

Pemilihan antibiotika pada penderita pneumonia perlu diperhatikan 

keadaan klinisnya, dan ada atau tidaknya faktor modifikasi yaitu keadaan yang 

dapat meningkatkan resiko infeksi dengan mikroorganisme patogen yang spesifik 

misal S.pneumoniae yang resisten terhadap penisilin. Menurut pedoman Infectious 

Disease Society of American  (IDSA) pasien rawat jalan, direkomedasikan 

pengobatan empiris adalah makrolida untuk pasien yang sebelumnya sehat atau 

yang belum pernah terinfeksi serta yang tidak menggunakan antimikroba dalam 3 

bulan sebelumnya, namun pada beberapa negara makrolida telah resisten terhadap 

S.pneumoniae (Jones et al.,2010).  Data terbaru menunjukkan bila pasien 

menerima makrolida, kuinolon, atau penisilin pada 3 bulan terakhir, maka 

selanjutnya infeksi pneumococcus lebih cenderung resisten pada antibiotik 
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tersebut, daripada antibiotika lain (Simonetti Antonella F. dkk, 2014). 

Peningkatan resistensi terhadap makrolida dan penisilin yang merupakan 

antibiotik pilihan utama pada pneumonia menyebabkan perlunya pemilihan 

antibiotik lain sebagai pilihan terapi. Golongan sefalosporin yang merupakan 

pilihan berikutnya setelah penisilin untuk terapi pneumonia. Sefalosporin 

merupakan derivat β-laktam yang memiliki spektrum luas dengan mekanime 

kerjanya menghambat sintesis dinding sel bakteri. Sefalosporin aktif terhadap 

kuman gram positif maupun gram negatif (Aradiya Jayesh dkk,2010). 

Ceftriaxone adalah sefaloporin generasi ketiga dengan aktivitas spektrum 

luas terhadap bakteri gram negatif. Antibiotik tersebut antivitas mikrobanya 

banyak digunakan untuk mengobati pasien lanjut usia di antaranya pneumonia 

(Grau S.dkk, 2014). Menurut hasil penelitian Streptococcus pneumoniae 

ditemukan peka terhadap ceftriaxone sebesar 80% setelah amoxicilin klavulanat 

dan ampisilin selain itu juga bakteri gram negatif lain lebih sensitif terhadap 

morepenem dan ceftriaxone (M.Phil Sonia Akhter dkk,2014). Hal ini ini 

membuktikan bahwa ceftriaxone mempunyai kepekaan yang cukup tinggi dalam 

mengatasi bakteri penyebab penumonia, oleh karena itu antibiotik ceftriaxone 

akan dilakukan penelitian di Rumah Sakit Umum Karsa Husada Batu, bagaimana 

keefektifan antibiotik tersebut berdasarkan pola penggunaan dan dosis yang 

diberikan serta lama pemberian dalam rangka peningkatan pelayanan kefarmasian 

di Rumah Sakit Umum Karsa Husada Batu. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Bagaimana pola penggunaan antibiotik ceftriaxone pada pneumonia 

komunitas rawat inap di Rumah Sakit Umum Karsa Husada Batu. 

1.3 Tujuan Penelitian 

(1) Mempelajari pola penggunaan antibiotika ceftriaxone pada pasien 

pneumonia komunitas. 

(2) Mengkaji ketepatan dosis, waktu pemberian, dan lama pemberian 

antibiotik ceftriaxone baik dalam bentuk tunggal ataupun kombinasi 

dengan antibiotika lain, berdasarkan literatur yang sudah ada. 
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1.4 Manfaat 

(1) Penelitian ini dapat memberikan tambahan informasi tentang pneumonia 

komunitas dan pemilihan antibiotika yang tepat untuk terapi pneumonia 

komunitas. 

(2) Penelitian ini dapat memberikan informasi tentang penyebab terjadinya 

pneumonia komunitas, sehingga dapat dilakukan pencegahan. 

(3)  Hasil dari penelitian diharapkan dapat menjadi bahan informasi bagi 

penelitian selanjutnya. 


