
 

 

 

 

 

 

 

                                     

 
 

1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Benign Prostatic Hyperplasia atau biasa disingkat BPH adalah kondisi yang 

terjadi pada pria dimana kelenjar prostat mengalami pembesaran dan bukan 

merupakan kanker (NIH, 2014). BPH adalah tumor jinak paling umum pada pria 

dan bertanggung jawab pada gejala perkemihan di sebagian besar pria diatas usia 

50 tahun. BPH merupakan hasil proliferasi dari sel-sel stroma dan epitel dari 

kelenjar prostat (Brodeur, 2013). 

Pada tahun 2010, sebanyak 14 juta pria di Amerika Serikat mengalami 

Lower Urinary Tract Symptoms (LUTSs) yang mengarah pada BPH (NIH, 2014). 

Di Indonesia sendiri, BPH adalah penyakit kelenjar prostat tersering kedua di 

klinik-klinik urologi. Dan berdasarkan data yang ada, prevalensi BPH sebanyak 

20% pada usia 41-50 tahun, 50% pada usia 51-60 tahun, dan sekitar 90% pada 

usia lebih dari 80 tahun. Adapun angka BPH di Indonesia bervariasi antara 24-

30% dari kasus urologi yang dirawat dibeberapa rumah sakit (BPOM, 2012).  

Gejala BPH dapat mempengaruhi 70% pria di usia 70-an yang 

menyebabkan gejala obstruksi saluran kandung kemih. Gejala ini dapat meningkat 

tanpa terapi, namun terapi farmakologi pada umumnya hanya memperlambat 

progresifitas dari gejala dengan retensi urin akut yang terjadi pada 1 dari 2% pria 

dengan BPH per tahunnya (McNicholas dan Kirby, 2012). Gejala jarang terjadi 

pada usia sebelum 40 tahun, kemungkinan gejala ini meningkat sesuai 

pertambahan usia (NIH, 2014) 

Etiologi dari BPH hingga saat ini diyakini berhubungan dengan proses 

penuaan dan penurunan kadar hormon testosteron. Hormon testosteron pada 

kelenjar prostat akan diubah menjadi Dihidrotestosteron (DHT) (BPOM, 2012). 

DHT merupakan hormon yang bertanggung jawab merangsang faktor 

pertumbuhan dalam pembelahan sel yang mengarah pada BPH (Martinez dan 

Satheesh, 2012). Meski demikian, mekanisme timbulnya gejala dan komplikasi 

dari BPH masih belum tuntas dan jelas (McNicholas dan Kirby, 2012). 
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Pembesaran prostat dapat menekan uretra dan meningkatkan tekanan 

adrenergik, menyebabkan Bladder Outflow Obstruction (BOO) dan LUTSs. 

LUTSs dibagi menjadi gejala iritatif meliputi peningkatan frekuensi kencing, 

nokturia, dan inkontinensia, sedangkan gejala obstruksi yakni aliran kemih yang 

buruk, hesitansi ketika mau berkemih, adanya sisa urin setelah berkemih, sensasi 

kencing belum tuntas, dan sesekali retensi urin akut yang memerlukan tindakan 

darurat (Martinez dan Satheesh, 2012). Tanda lain terjadinya BPH adalah adanya 

peningkatan skor IPSS (International Prostate Symptom Score), peningkatan PVR 

(Post-Void Residual), UTIs (Urinary Tract Infections) berulang, hematuria, gagal 

ginjal, retensi urin, dan memerlukan operasi (Barkin, 2011). 

Penatalaksanaan terapi pada pasien dengan BPH bertujuan untuk 

mengembalikan kualitas hidup pasien. Terapi yang diberikan yaitu watchful 

waiting, terapi farmakologi, dan terapi invasif berupa pembedahan atau teknik 

instrumentasi alternatif (BPOM, 2012). Watchful waiting dilakukan pada pasien 

dengan gejala ringan dan juga disetujui untuk gejala sedang hingga berat yang 

belum mengalami komplikasi LUTSs dan BOO (AUA, 2010) sedangkan terapi 

farmakologi meliputi α1-adrenergic blocker, 5α-reduktase inhibitors, 

antimuskarinik, phosphodiesterase-5 inhibitors, dan terapi kombinasi obat-obatan 

tersebut (AUA, 2010; Sarma dan Wei, 2012). Dan terapi invasif yakni operasi 

merupakan alternatif terapi untuk pasien dengan gejala LUTSs sedang sampai 

berat dan yang telah mengalami Acute Urinary Retention (AUR) atau komplikasi 

BPH lainnya (AUA, 2010). Di Indonesia, operasi Transurethral Resection of the 

Prostate (TURP) masih menjadi pengobatan terpilih untuk BPH (BPOM, 2012). 

TURP merupakan operasi bersih terkontaminasi (Grabe et al., 2013). 

Faktor resiko dari operasi TURP yaitu perdarahan yang berisiko 

dilakukannya transfusi, efek seksual permanen, UTIs, dan kadang terjadi 

inkontinensia urin (Kapoor, 2012). Prosedur TURP juga mempunyai tingkat 

komplikasi yang cukup besar seperti Transurethral Resection (TUR) Syndrom 

(Abt et al., 2014), bakteriuria asimptomatik, epididimitis, prostatitis, dan 

septikemia (Mandim et al., 2015). Mikroorganisme yang umumnya menginfeksi 

pada prosedur TURP yaitu P. aeruginosa, P. cepacia, P. maltophilia, E. faecalis, 

dan Gram-negative basils (GNBs) aerob, serta E. faecium (Gardner et al., 2015).  



 

 

 

 

 

 

 

                                     

3 
 

 
 

Pemberian antibiotik profilaksis dapat menurunkan kontaminasi bakteri 

pada spesimen prostat BPH pasca operasi TURP (Pourmand et al., 2010) dan 

pemberian profilaksis antibiotik pada prosedur TURP menunjukkan pengurangan 

resiko bakteriuria dan septikemia (Grabe et al., 2013). European Association of 

Urology (EAU) Guidelines menyarankan penggunaan sefalosporin generasi kedua 

seperti Sefuroksim maupun ketiga seperti Seftriakson sebagai profilaksis pada 

prosedur TURP. American Urological Association (AUA) dalam sebuah 

kebijakannya merekomendasikan penggunaan antibiotik sefalosporin generasi 

pertama seperti Sefazolin atau kedua sebagai profilaksis antibiotik untuk semua 

pasien yang menjalani prosedur TURP (Mandim et al., 2015). 

Antibiotik golongan sefalosporin merupakan antibiotik β-laktam yang 

memiliki keterkaitan dengan antibiotik golongan penisilin. Namun, sefalosporin 

cenderung lebih tahan terhadap enzim β-laktamase dibandingkan dengan penisilin 

(Kisgen, 2015). Sefalosporin parenteral biasanya digunakan sebagai profilaksis 

bedah dan diberikan sebagai injeksi IV bolus/infus cepat. Profilaksis antibiotik 

sefalosporin diberikan pada pasien yang menjalani TURP dengan bakteriuria 

positif (Gardner et al., 2015) sedangkan pada urin steril praoperasi juga 

disarankan menggunakan profilaksis antibiotik untuk mencegah bakteriuria. 

Namun, penggunaan sefalosporin sendiri, terutama generasi ketiga seperti 

Seftriakson, Sefotaksim, dan Seftazidim memiliki kemungkinan resistensi yang 

besar dan mengharuskan evaluasi pemberian antibiotik kasus per kasus (Bratzler 

et al., 2013). 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dilakukan studi tentang 

penggunaan antibiotik golongan sefalosporin pada pasien Benign Prostatic 

Hyperplasia (BPH) untuk mengetahui profil penggunaan antibiotik tersebut di 

Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana profil penggunaan antibiotik golongan sefalosporin pada pasien 

Benign Prostatic Hyperplasia (BPH) dengan infeksi di Rumah Sakit 

Muhammadiyah Lamongan? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Memahami profil penggunaan antibiotik golongan sefalosporin pada pasien 

Benign Prostatic Hyperplasia (BPH) dengan infeksi. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mempelajari pola penggunaan antibiotik golongan sefalosporin pada 

pasien Benign Prostatic Hyperplasia (BPH) dengan infeksi di Rumah 

Sakit Muhammadiyah Lamongan. 

2. Mengkaji penggunaan antibiotik golongan sefalosporin terkait dosis 

obat, rute pemberian, frekuensi pemberian, dan lama penggunaan yang 

dihubungkan dengan data klinik, data mikrobiologi, dan data 

laboratorium di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. 

  

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Bagi Peneliti 

1. Memahami penatalaksanaan terapi farmakologi pada pasien BPH 

sehingga farmasis dapat memberikan asuhan kefarmasian dan 

bekerjasama dengan profesi kesehatan lain. 

2. Melalui penelitian ini, hasilnya dapat menjadi sumber informasi tentang 

penggunaan antibiotik golongan sefalosporin pada terapi BPH dengan 

infeksi dalam usaha peningkatan kualitas pelayanan kesehatan kepada 

masyarakat. 

  

1.4.2 Bagi Rumah Sakit 

1. Sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan baik bagi 

klinisi maupun farmasis terutama pada pelayanan farmasi klinik. 

 

 

 

 


