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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Diabetes melitus merupakan penyakit metabolik ditandai dengan 

hiperglikemia, kelainan pada metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak 

(Dipiro et.al, 2015). American Diabetes Association (ADA) 

mengklasifikasikan diabetes melitus menjadi 2 tipe, yaitu diabetes melitus tipe 

1 dan diabetes melitus tipe 2. Klasifikasi penyakit merupakan hal yang perlu 

diperhatikan sebelum menentukan terapi, namun pada beberapa individu tidak 

dapat diklasifikasikan secara jelas pada saat diagnosis (ADA, 2016). 

Diabetes melitus tipe 1 (5-10% kasus) berkembang kisaran masa anak-

anak atau masa awal dewasa yang dipicu oleh autoimun dan berakibat pada 

penghancuran sel beta pankreas kemudian menyebabkan defisiensi insulin 

secara absolut. Sedangkan pada diabetes melitus tipe 2 (90% kasus) terjadi 

karena defisiensi insulin relatif yang ditandai dengan rentensi insulin (Dipiro 

et.al, 2015). Penyandang diabetes melitus kebanyakan menyadari penyakitnya 

ketika sudah terjadi komplikasi. Konsekuensi yang sering terjadi pada 

penderita diabetes melitus adalah stroke, meningkatnya risiko penyakit 

jantung, retinopati diabetikum yang merupakan salah satu penyebab kebutaan, 

neuropati (kerusakan syaraf) di kaki sehingga meningkatkan prevalensi 

kejadian ulkus kaki diabetikum, infeksi bahkan hingga keharusan untuk 

amputasi kaki (Depkes, 2014). 

Hal tersebut dapat dilihat pada studi global World Health Organization 

(WHO) bahwa 1.5 juta kematian di tahun 2012 disebabkan karena diabetes 

melitus. Hiperglikemia bertanggung jawab atas tambahan 2.2 juta kematian 

akibat peningkatan risiko penyakit kardiovaskular dan lainnya, sehingga total 

3.7 juta kematian yang terjadi di tahun 2012 disebabkan hiperglikemia. 

Sebanyak 43% kematian terjadi pada usia dibawah 70 tahun. Di tahun 2014, 

prevalensi diabetes melitus pada orang dewasa sekitar 8.5% dari total 422 juta 

orang di dunia. Hingga 3 dekade terakhir, prevalensi diabetes terus mengalami 

peningkatan dengan perkembangan paling banyak berada di negara 

berpenghasilan rendah dan menengah (WHO, 2016). Di Indonesia, 
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berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2013 menunjukkan 

terjadi peningkatan pada pasien diabetes melitus sebesar 1 persen, dari tahun 

2007 sebesar 1.1 persen menjadi 2.1 persen di tahun 2013. Prevalensi diabetes 

terdiagnosis dokter tertinggi berada di DI Yogyakarta (2.6%), DKI Jakarta 

(2.5%), Sulawesi Utara (2.4%), Kalimantan Tiur (2.3%), Bangka Belitung 

(2.1%) dan Jawa Timur (2.1%). Infeksi ulkus kaki yang tidak sembuh-sembuh 

pada penderita diabetes melitus tampaknya secara dramatis meningkatkan 

risiko amputasi ekstremitas bawah. Pada populasi diabetes yang terdiagnosis 

terjadi peningkatan tingkat amputasi sekitar 10 sampai 20 kali lipat dari 

populasi non-diabetes. Selama beberapa dekade terakhir berkisar 1.5-3.5 

kejadian per 1000 orang setiap tahun pada pasien yang terdiagnosa diabetes 

melitus. Secara global diabetes melitus tipe 2 merupakan masalah kesehatan 

masyarakat dengan 8.8 persen orang dewasa di seluruh dunia terinfeksi pada 

tahun 2015 (WHO, 2016). 

Efek kritis dari hiperglikemi dibagi menjadi dua tipe komplikasi secara 

garis besar, yaitu komplikasi mikrovaskular (nefropati, retinopati dan 

neuropati) dan komplikasi makrovaskular (stroke, penyakit arteri perifer dan 

penyakit arteri koroner). Diabetes melitus adalah penyebab utama amputasi 

ekstremitas bawah yang sering di dahului oleh ulkus tanpa penyembuhan 

(Kavitha et,al. 2014). Ulkus kaki diabetikum merupakan kondisi ditemukannya 

tukak, infeksi dan atau destruksi ke jaringan kulit yang paling dalam di kaki 

pasien diabetes melitus akibat abnormalitas syaraf dan gangguan pembuluh 

darah arteri perifer sehingga aliran darah melambat dan suplai oksigen 

berkurang kemudian menjadi lingkungan subur untuk berkembang biaknya 

kuman patogen yang bersifat anaerob (Roza et.al, 2014; Veranita et.al, 2016). 

Ulkus kaki diabetikum merupakan konsekuensi dari banyak faktor termasuk 

hilangnya sensasi pelindung akibat neuropati perfier dimana kaki menjadi mati 

rasa dan cedera tanpa disadari penderita. Amputasi pada kaki atau anggota 

badan terjadi sekitar lebih dari 15% disebabkan oleh ulkus  kaki diabetikum. 

Berbagai studi berbasis populasi lainnya menunjukkan kejadian kolektif pada 

kaki sebanyak 0.5%-3% per tahun. Prevalensinya dilaporkan bervariasi kisaran 

2% hingga 10%. Neuropati murni dilaporkan terjadi sekitar 45%-60% pada 

pasien ulkus kaki diabetikum, sedangkan 45% dikarenakan neuropatik dan 
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iskemik. Diperkirakan sekitar 15%-27% pasien diabetes melitus memerlukan 

amputasi ekstremitas bawah yang didominasi (50%) karena infeksi. Bakteri 

anaerob dan aerob serta jamur telah terbukti dapat menyebabkan infeksi luka 

kaki pada pasien ulkus kaki diabetikum (Kavitha et.al, 2014). 

Bakteri yang menjadi pintu gerbang terjadinya ulkus kaki diabetikum 

adalah Staphylococcus aureus (27.7%), Pseudomonas sp (16.6%), 

Streptococcus (16.6%), Basil Subtilis sp (16.6%), Enterobacter sp (11.1%), 

dan Proteus sp (11.1%); kuman anaerob Bacteroides sp (3%), Vellonella sp 

(3%), Peptostreptococcus sp (3%) Bacteroides fragilis (3%), dan 

Peptostreptococcus assachrolyticus (8%) (Gadepalli et.al., 2006 ; Waworuntu 

et.al., 2016). Evaluasi karakteristik mikroba dan sensitivitas antibiotika 

diperlukan sebagai acuan pemilihan antibiotik yang tepat untuk penanganan 

infeksi pada pasien ulkus kaki diabetikum dikarenakan pola infeksi 

mikrobanya tidak konsisten (Kavitha et.al, 2014). 

Menurut guideline IDSA (Infection Diseases Society of America) pada 

tahun 2012 mengenai tatalaksana antibiotik pada foot ulcer diabetic terdapat 

klasifikasi pemberian antibiotik berdasarkan tingkat keparahan infeksi 

penderita. Pasien dengan infeksi ringan dapat diberikan antibiotik per oral 

seperti amoxicillin-clavulanate, cephalexin, clindamycin, dicloxacillin, 

doxycycline, levofloxacin, dan trimethoprim-sulfamethoxazole. Pasien dengan 

infeksi sedang diberikan antibiotik per oral dan rute parenteral seperti 

ampicillin-sulbactam, cefoxitin, ceftriaxone, ertapenem, levofloxacin, 

moxifloxacin, piperacillin-tazobactam, dan vancomycin. Sedangkan untuk 

infeksi berat diberikan antibiotik rute intravena yaitu aztreonam, carbapenem, 

ceftazidime, piperacillin-tazobactam dan vancomycin (Lipsky et.al., 2012).  

Sedangkan berdasarkan hasil studi “Antibiotic therapy for diabetic foot 

infections in a tertiary care hospital in Jakarta, Indonesia” yang dilakukan 

dengan studi retrospektif cross-sectional terhadap 35 pasien dengan infeksi 

ulkus kaki diabetikum dengan perawatan di Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. 

Mintohardjo, Jakarta menyatakan bahwa klasifikasi infeksi ulkus kaki 

diabetikum dievaluasi menurut klasifikasi Meggit-Wagner. Identifikasi 

mikroorganisme dilakukan dengan metode mikrobiologi standar dan uji 

kepekaan antibiotik dilakukan dengan metode disk-difusi. Selama Januari 
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sampai Desember 2012, sebanyak 288 pasien dirawat dan 35 pasien dinyatakan 

memiliki infeksi ulkus kaki diabetikum. Berdasarkan klasifikasi Meggit-

Wagner, penyakit yang paling umum adalah kelas 3 pada 31.4% pasien, diikuti 

oleh kelas 2 pada 25.7% dan kelas 4 pada 17.3% pasien. Perawatan kontrol 

diabetes konservatif dilakukan pada 31.7% pasien dan intervensi bedah 

dilakukan pada 62,9% pasien. Sebanyak 59 patogen diidentifikasi. 

Mikroorganisme infektif paling umum yang diisolasi pada biakan nanah adalah 

Staphylococcus aureus (47.5%), Pseudomonas spp (16.9%), E.coli (10.2%), 

Streptococcus spp (8.5%), Enterobacter spp (7.0%), Proteus spp (6.7%) dan 

Acinetobacter spp (3.2%). Secara keseluruhan 37.2% infeksi disebabkan oleh 

mikroorganisme tunggal dan 62.8% infeksi polymicrobial. Antibiotik yang 

paling sering digunakan adalah ceftriaxone (40.0%),  diikuti ciprofloxacin 

(11.4%) dan morepenem (8.6%) (Radji et.al., 2012). 

Menurut studi lain “A Study on the Use of Cephalosporins in Patients 

with Diabetic Foot Infections” dilakukan evaluasi pola sensitivitas 

sefalosporin pada pasien diabetes dan menilai pola pemberian resepnya. 

Penelitian melibatkan sebanyak 77 pasien dengan metode prospektif selama 6 

bulan. Pasien berusia antara 40-80 tahun dengan 70% laki-laki dan 30% 

perempuan, di diagnosis menderita ulkus kaki diabetikum, gangren dan 

selulitis diamati untuk penelitian ini dan diidentifikasi dari bangsal rawat inap 

bedah, sebanyak 90.4% pasien menderita diabetes tipe 2 dan hanya 9.6% 

pasien menderita diabetes tipe 1. Bagan perawatan pasien ditinjau secara 

prospektif untuk pola resep sefalosporin oleh dokter dan ditindaklanjuti dengan 

laporan kultur dan kepekaan. Hasil menunjukkan bahwa sefalosporin yang 

paling sering diresepkan secara empiris adalah seftriakson pada 41 pasien 

(53.24%), kemudian sefoperazon + sulbaktam pada 28 pasien (36.36%). 

Setelah dilakukan kultur pertama ditemukan 26 pasien (33.76%) yang masih 

menggunakan seftriakson, 19 pasien (24.67%) menggunakan sefoperazon + 

sulbaktam dan 14 pasien (18.18%) menggunakan antibiotik lain selain 

golongan sefalosporin. Dari 41 pasien yang menerima seftriakson secara 

empiris, didapatkan hasil uji kultur dan sesitivitas pada 19 pasien (46.3%) tidak 

ada pertumbuhan bakteri dan 22 pasien (53.7%) terdapat pertumbuhan bakteri. 

Sedangkan pada 28 pasien yang diberikan sefoperazon + sulbaktam secara 



5 

 

empiris, ditemukan 6 pasien (21.4%) tidak ada pertumbuhan bakteri dan 22 

pasien terdapat pertumbuhan bakteri. Dari hasil tersebut disimpulkan bahwa 

seftriakson adalah antibiotik yang efektif diberikan untuk peresepan secara 

empiris namun harus digunakan dengan tepat untuk mencegah terjadinya 

infeksi nosokomial (Balakrishna et al., 2014). 

Berdasarkan berbagai hasil penelitian yang telah diuraikan diatas, 

penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pola penggunaan antibiotik 

seftriakson yang telah direkomendasikan berdasakan guideline untuk 

mengobati ulkus diabetikum, sehingga diharapkan dapat mencapai efek 

teraupetik yang maksimal dan pasien dapat terpantau dengan lebih mendalam. 

Penelitian ini dilakukan di RSUD Dr. Iskak Tulungagung dengan 

pertimbangan bahwa rumah sakit umum daerah rujukan di kota Tulungagung. 

1.2 Rumusan Masalah  

Bagaimana profil seftriakson pada pasien ulkus kaki diabetikum di 

Instalasi rawat inap RSUD dr. Iskak Tulungagung? 

1.3 Tujuan Penelitian  

1.3.1 Tujuan Umum  

Mempelajari pola penggunaan seftriakson pada pasien ulkus 

kaki diabetikum di Instalasi rawat inap RSUD dr. Iskak Tulungagung? 

1.3.2 Tujuan Khusus  

Mempelajari pola penggunaan seftriakson terkait jenis, rute, 

dosis dan lama penggunaan yang dikaitkan dengan data klinik, dan data 

laboratorium pasien ulkus kaki diabetikum 

1.4 Manfaat Penelitian  

1.4.1 Bagi Peneliti  

a) Mempelajari pola penggunaan seftriakson pada pasien ulkus kaki 

diabetikum sehingga dapat memberikan pelayanan kefarmasian 

bersama dengan petugas kesehatan lain 
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b) Memberi informasi tentang penggunaan terapi antibiotik yang sesuai 

pada pasien ulkus kaki diabetikum sehingga dapat meningkatkan mutu 

pelayanan dan kualitas hidup pasien. 

1.4.2 Bagi Rumah Sakit  

a) Sebagai masukan untuk proses pengambilan keputusan atau 

rekomendasi terapi antibiotik dalam pelayanan farmasi klinis.  

b) Sebagai masukan dan pertimbangan bagi rumah sakit dalam proses 

pengadaan antibiotik bagi pasien 

 


