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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

1.1   Latar Belakang  

Infeksi saluran kemih (ISK) adalah istilah umum yang dipakai untuk 

menyatakan adanya invasi mikroorganisme pada saluran kemih. Saluran 

kemih sering merupakan sumber bakteriemia yang disebabkan oleh 

penutupan mendadak oleh batu atau instrumentasi pada infeksi saluran kemih, 

seperti pada hipertrofi prostat dengan prostatitis (Sukandar, 2012). Pasien 

dapat didiagnosis infeksi saluran kemih apabila urinnya mengandung lebih 

dari 105 bakteri/ml, sedangkan dalam keadaan normal urin juga mengandung 

mikroorganisme sekitar 102 sampai 104 bakteri/ml urin (Coyle & Prince, 

2010). Infeksi saluran kemih dapat mengenai baik laki-laki maupun 

perempuan dari semua umur baik pada anak, remaja, dewasa maupun pada 

umur lanjut. Infeksi saluran kemih dinyatakan apabila ditemukan bakteri di 

dalam urin, mikroorganisme yang paling sering menyebabkan ISK adalah 

jenis aerob. Pada saluran kemih yang normal tidak dihuni oleh bakteri aerob 

atau mikroba yang lain, karena itu urin dalam ginjal dan buli– buli biasanya 

steril (Kumala, et al., 2012). 

Menurut WHO sebanyak 25 juta kematian diseluruh dunia pada tahun 

2015, sepertiganya disebabkan oleh penyakit infeksi (WHO, 2015). Infeksi 

saluran kemih (ISK) merupakan infeksi dengan keterlibatan bakteri tersering 

di komunitas dan hampir 10% orang pernah terkena ISK selama hidupnya. 

Sekitar 150 juta penduduk di seluruh dunia tiap tahunnya terdiagnosis 

menderita infeksi saluran kemih (Rajabnia, 2015). Johansen (2016) 

menyebutkan di Eropa angka kejadian ISK di rumah sakit mencapat 727 

kasus setiap tahunnya. Sedangkan di amerika angka kejadian ISK sekitar 7-8 

juta setiap tahunnya. Infeksi saluran kemih menempati posisi kedua tersering 

(23,9%) di negara berkembang setelah infeksi luka operasi (29,1%) sebagai 

infeksi yang paling sering didapatkan oleh pasien di fasilitas kesehatan. ISK 

merupakan penyebab morbiditas dan mortalitas yang cukup signifikan 

(Pezzlo, 2016). Data dari Kementerian Kesehatan RI tahun 2016 
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menunjukkan bahwa jumlah penderita penyakit Infeksi Saluran Kemih (ISK) 

mencapai 90-100 kasus per 100.000 penduduk per tahun. Sedangkan untuk 

wilayah Jawa Timur jumlah kasus Infeksi Saluran Kemih mencapai 3-4 kasus 

per 100.000 penduduk per tahun (Kemkes RI, 2016).  

Infeksi saluran kemih sebagian besar disebabkan oleh bakteri,virus dan 

jamur tetapi bakteri yang sering menjadi penyebabnya. Penyebab ISK 

terbanyak adalah bakteri gram-negatif termasuk bakteri yang biasanya 

menghuni usus dan akan naik ke sistem saluran kemih antara lain adalah 

Escherichia coli, Proteus sp, Klebsiella, Enterobacter (Purnomo, 2014). 

Menurut Suharyanto dan Abdul (2008) faktor penyebab naikknya bakteri 

tersebut adalah kegagalan kandung kemih untuk mengosongkan isinya  secara 

sempurna, penurunan daya tahan tubuh serta adanya peralatan yang dipasang 

pada saluran perkemihan seperti kateter dan prosedur sistoskopi. 

Mikroorganisme penyebab ISK umumnya berasal dari flora usus dan hidup 

secara komensal dalam introitus vagina, preposium, penis, kulit perinium, dan 

sekitar anus. Kuman yang berasal dari feses atau dubur, masuk ke dalam 

saluran kemih bagian bawah atau uretra, kemudian naik ke kandung kemih 

dan dapat sampai ke ginjal (Fitriani, 2013). Penegakan diagnosis ISK 

ditetapkan jika terdapat kultur urin positif ≥100.000 CFU/mL. Selain itu 

temuan sel darah putih (leukosit) dalam urin (piuria) adalah indikator yang 

paling dapat diandalkan adalah 95% sensitif tapi jauh kurang spesifik untuk 

ISK (M.Grabe dkk, 2015). 

Tatalaksana terapi dapat diawali dengan pertimbangan faktor pasien, 

faktor mikrobiologis dan data hasil klinis (Kurniawan, 2010). Faktor 

penyabab ISK adalah bakteri, oleh karena itu antibiotik merupakan golongan 

obat yang paling banyak digunakan dalam pengobatan infeksi saluran kemih. 

Penggunaan antibiotik merupakan pilihan utama untuk pengobatan infeksi 

saluran kemih, pemilihan antibiotik harus berdasarkan indikasi yang tepat, 

karena penggunaan antibiotik yang tidak rasional dapat menyebabkan 

resistensi, reaksi alergi, toksisitas, dan perubahan fisiologi. Sehingga perlu 

dilakukan evaluasi penggunaan antibiotik yang rasional yaitu sesuai dengan 
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indikasi penyakit, penggunaan obat yang efektif sesuai dengan kondisi pasien 

dan pemberian dosis yang tepat (Refdanita et al., 2014). 

Dampak negatif dari penggunaan antibiotik yang tidak rasional antara 

lain muncul dan berkembangnya bakteri yang resisten terhadap antibiotik, 

munculnya penyakit akibat superinfeksi bakteri resisten, terjadinya toksisitas 

/ efek samping obat, sehingga perawatan penderita menjadi lebih lama,4 

biaya pelayanan kesehatan (Willianti, 2012). Salah satu antibiotik yang sering 

pengobatan menjadi lebih mahal dan akhirnya menurunnya kualitas 

digunakan dalam pengobatan ISK adalah Ciprofloxazine dari golongan 

Fluoroquinolon, antibiotik golongan ini merupakan agen yang efektif untuk 

infeksi saluran kemih walaupun infeksi-infeksi itu disebabkan oleh bakteri 

yang resisten terhadap banyak obat seperti pseudomonas. Ciprofloxacin 

mempunyai spektrum luas untuk terapi penyakit infeksi dan bersifat aktif baik 

terhadap bakteri Gram negatif maupun Gram positif  (Katzung., 2014). 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh McCarty, 1999 tentang 

“Ciprofloxacin for Urinary Tract Infection in women” yang bertujuan untuk 

membandingkan pemberian Ciprofloxacine (Cipro) 100 mg dua kali sehari, 

Floksasin (Floxin) 200 mg dua kali sehari dan trimetoprim-sulfametoksazol 

(Bactrim, Septra) 160/800 mg dua kali sehari dan menemukan bahwa 

ketiganya memiliki efektivitas yang sebanding dalam tatalaksana ISK tanpa 

komplikasi. Penelitian lain yang dilakukan oleh Fang, 2009 tentang “Use of 

Ciprofloxacin versus Use of Aminoglycosides for Therapy of Complicated 

Urinary Trict Infection” yang bertujuan untuk mengetahui perbandingan 

antara penggunaan Ciprofloxacine dengan Aminoglikosid pada pasien infeksi 

saluran kemih dengan memberikan Ciprofloxacine 500 mg setiap 12 jam 

selama 7-10 hari. Gentamisin merupakan Aminoglikosid terpilih, diberikan 

sebanyak 1-1,7 mg/kg intramuskular atau intravena setiap 8 jam selama 7 

hari, dosis ini disesuaikan dengan disfungsi. Hasil dari penelitian ini  

menyatakan bahwa siprofloksasin lebih efektif pada infeksi saluran kemih 

dengan komplikasi dibandingkan dengan obat standar yaitu aminoglikosid 

parenteral untuk pasien dengan bakteri yang relatif resisten. 
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Mempertimbangkan terjadinya fenomena resistensi antibiotikapada 

kuman penyebab ISK yang relatif cepat, maka seleksi antibiotika yang tepat 

akan sangat mendukung efektivitas terapi selain rute pemberian dan lama 

pemberian antibiotika serta hal-hal lain yang termasuk dalam kriteria 

pemakaian obat secara rasional. Hal inilah yang mendorong peneliti untuk 

meneliti rasionalitas penggunaan antibiotik pada pasien ISK dengan judul 

“Studi penggunaan antibiotik ciprofloxacin pada pasien infeksi saluran kemih 

di RSUD Sosodoro Djatikusumo Bojonegoro”. 

  

1.2   Rumusan Masalah  

Pola penggunaan antibiotik ciprofloxacin pada pasien infeksi saluran 

kemih di RSUD Sosodoro Djatikusumo Bojonegoro. 

1.3  Tujuan Penelitian  

1.3.1  Tujuan Umum  

Untuk mengetahui pola penggunaan antibiotik ciprofloxacin pada 

pasien infeksi saluran kemih di RSUD Sosodoro Djatikusumo 

Bojonegoro. 

 1.3.2 Tujuan Khusus  

1) Mengetahui pola penggunaan antibiotik ciprofloxacin pada pasien 

infeksi saluran kemih meliputi dosis, jenis dan lama pemberian 

yang dilaksanakan dengan data di klinik laboratorium. 

1.4  Manfaat Penelitian  

1.4.1  Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menambah 

wawasan bagi peneliti dalam menerapkan ilmu dan memberikan 

solusi mengenai evaluasi penggunaan obat antibiotik pada pasien 

infeksi saluran kemih. 

1.4.2  Bagi Institusi kesehatan 

Institusi kesehatan dapat menggunakan hasil penelitian ini 

sebagai masukkan dalam membuat suatu strategi mencegah 

terjadinya resistensi antibiotik terutama pada pasien infeksi saluran 

kemih. 
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1.4.3  Bagi Instansi Terkait 

Sebagai masukan dalam mengevaluasi pengobatan antibiotik 

pada pasieninfeksi saluran kemih yang menjalani rawat inap dengan 

aspek tepat indikasi, tepat obat, tepat dosis dan tepat pasien. 

1.4.4  Bagi Masyarakat 

 Memberikan informasi kepada masyarakat akan pentingnya upaya 

penggunaan antibiotik secara rasional 


