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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1  LATAR BELAKANG 

Benign Prostatic Hyperplasia(BPH) merupakan penyakit dengan 

gangguan yang makroskopinya ditandai dengan pembesaran dari kelenjar prostat 

dan histologinya disebabkan oleh hiperplesia stroma yang progresif dan 

hiperplesia kelenjar prostat. BPH ditandai dengan terjadinya peningkatan jumlah 

sel-sel epitel dan sel-sel stroma di daerah prostat (Reynard et al., 2013). 

Menurut penelitian secara global prevalensi, lebih dari 50% pria berusia 60 

tahun atau lebih insidennya memuncak menjadi 90% pada pria 85 tahun atau lebih 

(Yoshida et al., 2011). Sedangkan berdasarkan bukti mikroskopis histologi 

nodular hiperplesia dapatkan sekitar 20% pria 40 tahun, meningkat hingga 70% 

dengan umur 60 tahun dan 90% dengan umur 70 tahun (Deep et all., 2010). Di 

Indonesia, BPH menjadi urutan kedua setelah penyakit batu saluran kemih, dan 

secara umum, diperkirakanahampiri 50% pria di Indonesia yang berusia di atas 50 

tahuna didiagnosis menderita BPH ini. Oleh karena itu, jikaa dilihat dari 200 

jutalebih rakyat Indonesiaa  maka dapat diperkirakan 100 juta adalah pria, dan 

yang berusia 60 tahun dan ke atas adalah kira-kiraa sejumlah 5 juta, maka dapat 

dinyatakan kira-kira 2,5 juta priaayang menderita penyakit. (Purnomo, 2009). 

Etiologi terjadinya Benign Prostatic Hyperplasia belum diketahui. Namun, 

faktor yang terpenting adalah adanya penuaan dan hormonal. Pembesaran prostat 

yang meningkat dapat dikaitkan dengan usia (Yoo and Cho, 2012). Data dari 

studiotopsi menunjukkan bukti patologis Benign Prostatic Hyperplasia dalam 

waktukurang dari 10% pria berusia 30 tahunan, 40% pria pada usia 50 tahunan, 

lebihdari 70% pria berusia 60 tahunan, dan hampir 90% pria berusia 80 

tahunan.Gejala klinis kandung kemih obstruksi jarang ditemukan pada pria yang 

lebih muda dari 40 tahun tetapi ditemukan di sekitar sepertiga dari pria yang lebih 

tua dari 65 tahun dan hingga tiga perempat dari pria usia 80 tahun. Tingkat 

androgen prostat, tingkat DHT khususnya, memainkan peran penting dalam 

perkembangan gangguan ini (Rosette et al, 2006). 

Patofisiologi dari penyakit BPH yaitu terjadinya karena adanya peningkatan 

jumlah sel-sel stroma dan sel-sel epitel yang berada didaerah prostat sehingga 
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menyebabkan penyempitan pada lumen ureter pars prostatika (Sujiyati et 

al.,2010). Dengan terjadinya sumbatan tersebut, maka dapat mengakibatkan 

kesulitan dalam keluarnya urin. Hal inilah yang memicu buli-buli pada daerah 

prostat untuk lebih kuat dalam berkontraksi mengeluarkan urin. Terjadinya 

kontraksi yang kuat secara terus menerus dapat mengakibatkan perubahan struktur 

anatomik pada buli-buli tersebut, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya LUTS 

(Lower Urinary Tract Symptoms) (Lee Marry., 2008). Dengan terjadinya 

pembesaran secara terus menerus pada kelenjar prostat dapat mengakibatkan 

sumbatan pada aliran keluarnya urine yang beresiko menyebabkan hydronefrosis, 

hydroureter bahkan bisa mengakibatkan kerusakan pada ginjal (Sujiyati et al., 

2010).  

Penatalaksanaan yang diberikan pada pasien BPH dimaksudkan untuk 

meningkatkan kualitas hidup pasien seperti dapat mengontrol gejala, mencegah 

terjadinya komplikasi penyakit, dan untuk menunda tindakan pembedahan. 

Begitupula terapi yang diberikan haruslah sesuai dengan gejala yang muncul. 

Gejala yang umumnya terjadi pada pasien BPH adalah gejala pada saluran kemih 

bagian bawah atau  yang bisa disebut dengan Lower Urinary Track Symptoms 

(LUTS). Gejala pada saluran kemih bagian bawah atau LUTS terdiri atas gejala 

iritatif (storage symptoms) dan gejala obstruksi (voiding symptoms).Sehingga 

terapi yang diberikan meliputi pemantauan perjalanan penyakit pasien (watchful 

waiting), terapi farmakologi (non invasif), serta tindakan pembedahan (invasif). 

Sedangkan terapi farmakologis diberikan obat golongan antagonis adrenergik-α 

dan golongan 5α-reductase inhibitor (Dipiro et al,. 2015). 

Golongan obat yang digunakan dalam terapi farmakologi yaitu antagonis 

adrenergik-α misalkan Alfuzosin, Doxazosin, Tamsulosin, Terazosin, dan 

Silodosin yang bertujuan menghambat kontraksi otot polos prostat sehingga 

mengurangi resistensi tonus leher buli-buli dan uretra. Golongan 5α-reductase 

inhibitor, misalnya finasteride dan dutasteride bertujuan untuk dapat mengurangi 

ukuran kelenjar prostat dengan cara mengganggu efek stimulasi dari testosteron 

dan mampu memperlambat perkembangan penyakit serta mengurangi resiko 

terjadinya komplikasi. Sedangkan tindakan pembedahan dilakukan pada pasien 

dengan tingkat BPH yang berat (Dipiro et al,. 2015). 



3 
 

 
 

Terapi pembedahan yang biasanya dilakukan pada pasien BPH adalah 

transurethral resection of the prostate (TURP). Sehinga resiko yang dapat terjadi 

adalah perdarahan, efek samping seksual, infeksi saluran kemih (UTIs),  

inkontinensiaurin serta infeksi luka operasi (Kapoor., 2012 ; Qiang et al., 2005 ). 

Mikroorganisme atau bakteri yang umumnya dapat menginfeksi prosedur TURP 

adalah E. coli, P. aaeruginosa, P. ccepacia, P.mmaltophilia, E. faecalis, dan 

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

Untuk mengurangi resiko terjadinya infeksi maka pasien diberikan antibiotik. 

Antibiotik golongan sefalosporin lebih banyak digunakan dalam mengobati 

infeksi yang akan terjadi setelah dilakukan prosedur TURP. Antibiotik profilaksis 

dapat diberikann padaa pasienn yang menjalanii TURP dengan bakteriuriaa 

positif. Sedangkan pada pasien dengan urin steril sebelum menjalani operasi 

jugaadisarankannmenggunakannprofilaksis antibiotik untuk mencegah 

terjadinyaabakteriuriaaataupun infeksi lainnya (Gardner et al., 2015).  

Pada penelitian lain yang dilakukan oleh Hsueh et al., (2011) mengatakan 

bahwa antibiotik sefalosporin generasi ketiga seperti seftriakson, sefotaksim, dan 

seftazidimmengalami penurunan sensitivitas dan juga memilikii kemungkinann 

terjadinya resistensii yang besarr sehingga mengharuskan adanya evaluasii pada 

saat pemberian atau pola penggunaan dari antibiotik tersebut. Jadi berdasarkan 

dari penjelasan diatas, maka diperlukan penelitian mengenai pola penggunaan 

antibiotikk golongann sefalosporin khususnya pada antibiotik sefotaksim pada 

pasien Benign Prostatic Hyperplasia (BPH) di Instalasi Rawat Inap RSUDPare. 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

Bagaimanaa pola penggunaannantibiotikk sefotaksim pada pasiennBenign 

Prostatic Hyperplasia (BPH) dii Instalasi Rawat Inap RSUD Pare? 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

1.3.1 Tujuan Umum  

Untuk menjelaskan bagaimana polaa penggunaann antibiotikksefotaksim 

padaa pasien Benign Prostatic Hyperplasia (BPH) di Instalasi Rawat Inap 

RumahhSakit Umum Dareah Pare. 



4 
 

 
 

1.3.2 Tujuan Khusus  

Untuk mengetahui polaa penggunaann antibiotikksefotaksim yang 

meliputi jenis, dosis, frekuensi, lama pengobatan yang dikaitkan dengan data lab 

dan data klinik yang diberikan pada pasienBenign Prostatic Hyperplasia (BPH). 

1.4 MANFAAT PENELITIAN 

1.4.1 Bagii Rumah Sakit 

1. Dapat sebagai bahan masukan di RSUD Pare untuk pengambilan 

keputusan oleh klinisi maupun farmasis terutama yang berkaitan dengan 

pelayanan farmasi klinik dalam menangani pasien BPH. 

2. Bagi Komite Medik Farmasi dan Terapi dapat digunakan sebagai banan 

masukan dalam merekomendasikan penggunaan obat pada pasien BPH di 

RumahSakit Umum Daerah Pare. 

 

 




