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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Anatomi Fisiologi Kelenjar Prostat 

2.1.1 Anatomi Kelenjar Prostat 

Kelenjar prostat adalah salah satu organ genitalia pria yang terletak di sebelah 

inferior buli-buli dan membungkus uretra posterior. Prostat berbentuk seperti buah 

kemiri. Kelenjar ini terdiri atas jaringan fibromuskuler dan glandular yang terbagi 

dalam beberapa daerah atau zona yaitu zona perifer, zona sentral zona transisional 

dan zona anterior (Schust dan Heffner, 2005). Bila mengalami pembesaran organ ini 

menekan uretra pars prostatika dan menyebabkan terhambatnya aliran urin keluar dari 

buli-buli. Prostat merupakan kelenjar aksesori terbesar pada pria; tebalnya ± 2,5 cm 

dan panjangnya ± 3 cm dengan lebarnya ± 4 cm, dan berat 20 gram (Purnomo, 2003). 

 
Gambar 2. 1 Kelenjar Prostat. a. Normal Prostat; b. BPH (Wikipedia, 2016) 

 

2.1.2 Fisiologi Kelenjar Prostat 

Sekret kelenjar prostat adalah cairan seperti susu yang bersama-sama sekret dari 

vesikula seminalis merupakan komponen utama dari cairan semen. Semen berisi 

sejumlah asam sitrat sehingga pH nya agak asam (6,5). Selain itu dapat ditemukan 
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enzim yang bekerja sebagai fibrinolisin yang kuat, fosfatase asam, enzim-enzim lain 

dan lipid. Sekret prostat dikeluarkan selama ejakulasi melalui kontraksi otot polos. 

Kelenjar prostat juga menghasilkan cairan dan plasma seminalis, dengan 

perbandingan cairan prostat 13-32% dan cairan vesikula seminalis 46-80% pada 

waktu ejakulasi. Kelenjar prostat dibawah pengaruh Androgen Bodies dan dapat 

dihentikan dengan pemberian Stilbestrol (Mulyono, 1995). 

 

2.2 Definisi Benign Prostatic Hyperplasia (BPH) 

Benign prostatic hyperplasia (BPH) sering ditemukan pada laki-laki dewasa, 

kondisi dimana neoplasma jinak mengenai kelenja postat pada pria (DiPiro, 2015). 

BPH juga sering disebut pembesaran prostat jinak, terjadi pembesaran kelenjar 

prostat, memanjang kearah depan kandung kemih sehingga menyumbat aliran urin 

keluar (Sujiyati et al, 2010). Istilah Benign prostatic hyperplasia (BPH) merupakan 

istilah hispatologis yaitu ditandai dengan adanya peningkatan jumlah epitel dan sel 

stroma di daerah peri-uretra prostat. Perkembangan kelenjar baru di prostat dewasa 

memberikan efek induksi dari stroma prostat pada epitel prostat. Peningkatan jumlah 

sel prostat bisa mencerminkan proliferase sel epitel dan stroma, penurunan kematian 

sel terprogram, atau kombinasi dari keduanya. Selama fase awal perkembangan BPH 

proliferase sel terjadi dengan cepat (Reynard et al, 2013). Meskipun jarang 

mengancam jiwa, BPH dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Keadaan ini akibat 

dari pembesaran kelenjar prostat yang menyebabkan terjadinya obstruksi pada leher 

buli buli dan uretra atau dikenal sebagai bladderoutlet obstruction (BOO). Obstruksi 

yang khusus disebabkan oleh pembesaran kelenjar prostat disebut sebagai benign 

prostate obstruction (BPO) (Rahardjo, 1996). 

 

2.3 Epidemiologi Benign Prostatic Hyperplasia (BPH) 

Menurut penelitian insiden terjadinya BPH erat kaitannya dengan usia. 

Prevalensi histopatologis BPH meningkat 20% pada laki-laki beusia 41-50 tahun, 

50% pada laki-laki usia 51-60 tahun hingga lebih dari 90% pada laki-laki berusia 

diatas 80 tahun. Pada usia 55 tahun ± 25% laki-laki mengeluh gejala obstuksi pada 
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sauran kemih bagian bawah meningkat hingga usia 75 tahun dimana 50% laki-laki 

mengeluh berkurangnya aliran pada saat bekemih (Cooperberg, 2010). BPH menjadi 

masalah global pada pria usia lanjut. Di dunia, hampir 30 juta pria menderita BPH. 

Pada usia 40 tahun sekitar 40%, usia 60-70 tahun meningkat menjadi 50% dan usia 

lebih dari 70 tahun mencapai 90%. Diperkirakan sebanyak 60% pria usia lebih dari 

80 tahun memberikan gejala LUTS. Di Amerika Serikat, hamper 14 juta pria 

menderita BPH. Prevalensi dan kejadian BPH di Amerika Serikat  terus meningkat 

pada tahun 1994-2000 dan tahun 1998-2007. Peningkatan jumlah insiden ini akan 

terus berlangsung sampai beberapa dekade mendatang (Sampekalo., et al, 2015). 

Di Indonesia, BPH merupakan penyakit tersering kedua setelah  batu saluran 

kemih. Diperkirakan sekitar 5 juta pria usia diatas 60 tahun menderita LUTS oleh 

karena BPH. Di RSCM ditemukan 423 kasus BPH pada tahun 1994-1997 dan RS 

Sumber Waras ditemukan sebanyak 617 kasus pada tahun yang sama. Berdasarkan 

data angka kejadian BPH di RSUP Prof. Dr. dr. R. D. Kandou Manado, pada tahun 

2009 ditemukan 8 kasus (15,1%), pada tahun 2010 ditemukan 16 kasus (30,2%), pada 

tahun 2011 ditemukan 12 kasus (22,6%), pada tahun 2012 ditemukan 11 kasus 

(20,8%) dan pada tahun 2013 ditemukan 6 kasus (11,3%) (Sampekalo., et al, 2015). 

 

2.4 Etiologi Benign Prostatic Hyperplasia (BPH) 

Benign Prostatic Hyperplasiaadalah salah satu penyakit dimana penyebabnya 

belum diketahui secara pasti. Tetapi sampai saat ini BPH erat kaitannya  dengan  

proses  penuaan atau usia (Yoo dan Cho, 2012). Proses penuaan pada pria 

mengakibatkan penurunan  kadar  hormon  pria,  terutama testosteron.  Hormon  

Testosteron  dalam kelenjar  prostat  akan  di ubah  menjadi dihidrotestosteron  

(DHT).  DHT  inilah  yang kemudian secara kronis merangsang kelenjar prostat  

sehingga  membesar (Amalia, 2007). BPH pada umumnya terjadi pada pria dan 

gejalanya dapat diketahui sejak usia 30 tahun, pada usia 50 tahun gejala histologist 

terjadinya BPH mencapai 50% dan gejala ini cenderung meningkat dengan 

bertambahnya usia (Kapoor, 2012). Beberapa hipotesis yang diduga sebagai 

penyebab timbulnya hyperplasia prostat adalah hormon dihidrotestosteron, adanya 
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ketidak seimbangan antara estrogen-testosteron, interaksi antara sel stroma dan sel 

epitel prostat, berkurangnya kematian sel, serta terjadi roduksi berlebihan sel stroma 

maupun sel epitel (Purnomo, 2003). 

 

Gambar 2. 2 Benign Prostatic Hyperplasia (Wikimedia, 2016) 

 

 

2.5 Faktor Resiko Benign Prostatic Hyperplasia (BPH) 

Faktor resiko yang mempengaruhi terjadinya BPH adalah kadar hormon, usia, 

riwayat keluarga, pola hidup, dan inflamasi (Persons, 2010). Kadar hormon 

testosteron yang tinggi berhubungan dengan peningkatan risiko BPH. Testosteron 

akan diubah menjadi androgen yang lebih poten yaitu dihydrotestosteron (DHT) oleh 

enzim 5α-reductase, yang memegang peran penting dalam proses pertumbuhan sel-

sel prostat. Sesuai dengan pertambahan usia, kadar testosteron mulai menurun secara 

perlahan pada usia 30 tahun dan turun lebih cepat pada usia 60 tahun keatas. 

Kemudian untuk faktor genetik, riwayat keluarga pada penderita BPH dapat 

meningkatkan risiko terjadinya kondisi yang sama pada anggota keluarga yang lain. 

Semakin banyak anggota keluarga yang mengidap penyakit ini, semakin besar risiko 

anggota keluarga yang lain untuk dapat terkena BPH. Bila satu anggota keluarga 
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mengidap penyakit ini, maka risiko meningkat 2 kali bagi yang lain. BPH juga dapat 

disebabkan oleh pola hidup yang tidak baik seperti kebiasaan merokok dan minum-

minuman beralkohol (Amalia, 2007). 

 

2.6 Patofisiologi Benign Prostatic Hyperplasia (BPH) 

 

Gambar 2. 3 Patofisiologi Benign Prostatic Hyperplasia 

Mekanisme patofisiologi terjadinya Benign Prostatic Hyperplasia (BPH) tidak 

diketahui secara jelas. Akan tetapi diduga kuat terkait dengan aktivitas hormon 

dihidrotestosteron (DHT) dan enzim 5α-reduktase tipe II (Lee, 2015). Hormon 

dihidrotestosteron (DHT) merupakan suatu metabolit aktif dari hormon androgen 

utama dalam tubuh yaitu testosteron.  Testosteron akan berdifusi pada sel-sel stroma 

prostat, sehingga sebagian besar dari testosteron tersebut akan menjadi androgen yang 

lebih poten yaitu dihidrotestosteron (DHT). Testosteron dan DHT akan berikatan 

dengan reseptor androgen di sel epitel untuk menstimulasi pertumbuhan sel serta 

menghambat terjadinya kematian sel (Deters, 2016). Benign Prostatic Hyperplasia 

(BPH) terjadi pada kondisi dimana proliferasi sel dan apoptosis dalam postat tidak 

seimbang. Benign Prostatic Hyperplasia (BPH) terjadi ketika nodul mikroskopis 
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berkembang secara cepat sehingga dapat menyebabkan pembesaran dua jaringan 

kelenjar prostat dan stroma (Ventura et al., 2011). 

 

2.7 Manifestasi Klinis Benign Prostatic Hyperplasia (BPH) 

Tabel II. 1 LUTS pada Benign Prostatic Hyperplasia (BPH) 

Urine Storage Urine Voiding Postmicturition 

Urgency Hesistensi 

 

Postvoid dribble 

 

Frekuensi sering  

 

Aliran melemah 

 

Rasa tidak puas 

Urgency incontinence Intermitten (miksi terputus)  

 

 

Nokturia  

 

Straining  

Gejala yang umumnya terjadi pada pasien BPH adalah gejala pada saluran 

kemih bagian bawah/Lower Urinary Track Symptoms. Gejala pada saluran kemih 

bagian bawah/LUTS terdiri atas gejala iritatif (storage symptoms) dan gejala 

obstruksi (voiding symptoms). Gejala Obstruktif ditimbulkan karena adanya 

penyempitan uretra karena didesak oleh prostat yang membesar. Gejala yang terjadi 

berupa harus menunggu pada permulaan miksi (Hesistancy), pancaran miksi yang 

lemah (weak stream), miksi terputus (Intermittency), harus mengejan (straining). 

Gejala Iritatif disebabkan oleh pengosongan kandung kemih yang tidak sempurna 

pada saat miksi/berkemih, sehingga kandung kemih sering berkontraksi meskipun 

belum penuh. Gejala yang terjadi adalah frekuensi miksi meningkat (Frequency), 

nokturia, dan miksi sulit ditahan (Urgency) (Kapoor, 2012). 

Tabel II. 2 Kategori BPH Berdasarkan Gejala dan Tanda Penyakit 

Gejala Score IPSS Gejala dan tanda penyakit 

Ringan 0 – 7  Asimptomatik 

 Laju aliran urin puncak < 10ml/detik 

 Postvoide volume uin sisa > 25-50 ml 

 Peningkatan BUN dan serum kreatinin. 
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Lanjutan halaman 11 

Sedang 8 – 19 Semua tanda-tanda pada gejala ringan 

ditambah gejala obstruktif dan gejala iritatif 

Berat 20 – 35 Semua tanda-tanda gejala sedang ditambah 

satu atau lebih komplikasi BPH 

 

2.8 Komplikasi Benign Prostatic Hyperplasia (BPH) 

Komplikasi yang dapat terjadi pada Benign Prostatic Hyperplasia adalah 

retensi kronik dapat menyebabkan refluks vesiko-ureter, hidroureter dan 

hidronefrosis. Hidroureter dan hidronefrosis dapat terjadi karena produksi urin terus 

berlanjut maka pada suatu saat buli-buli tidak mampu lagi menampung urin yang 

akan mengakibatkan tekanan intravesika meningkat sehingga menyebabkan 

penurunan fungsi ginjal. Proses perusakan ginjal dapat dipercepat bila terjadi infeksi 

pada waktu miksi. Kemudian komplikasi lainnya adalah hernia/hemoroid, kerusakan 

traktus urinarius bagian atas akibat dari obstruksi kronik mengakibatkan penderita 

harus mengejan pada miksi yang menyebabkan peningkatan tekanan intraabdomen 

yang akan menimbulkan hernia dan hemoroid.  Hematuria, sistitis dan pielonefritis 

(Andra dan Yessie., 2013). Stasis urin dalam vesiko urinaria akan membentuk batu 

endapan yang menambah keluhan iritasi dan hematuria. Selain itu, stasis urin dalam 

vesika urinaria menjadikan media pertumbuhan mikroorganisme, yang dapat 

menyebabkan sistitis dan bila terjadi refluks menyebabkan pyelonefritis 

(Sjamsuhidajat dan de Jong, 2005). 

 

2.9 Pemeriksaan dan Diagnosa Benign Prostatic Hyperplasia (BPH) 

Diagnosis BPH dapat ditegakkan berdasarkan atas berbagai pemeiksaan awal 

dan pemeriksaan tambahan.Pemeriksaan awal terhadap pasien BPH adalah dengan 

melakukan anamnesis atau wawancara yang cermat guna mendapatkan data tentang 

riwayat penyakit yang diderita pasien. Salah satu pemandu yang tepat untuk 

mengarahkan dan menentukan adanya gejala obstruksi akibat pembesaran prostat 

adalah International Prostate Symptom Score (IPSS). WHO dan AUA telah 

mengembangkan dan menetakan prostate symptom score yang telah distandarisasi. 
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Skor ini berguna untuk menilai dan memantau keadaan pasien BPH. Untuk 

menentukan derajat beratnya penyakit yang berhubungan dengan penentuan jenis 

pengobatan BPH dan untuk menilai keberhasilan pengobatan BPH, dibuatlah suatu 

skoring yang valid dan reliable. Terdapat beberapa sistem skoring, di antaranya skor 

International Prostate Skoring System (IPSS) yang diambil berdasarkan skor 

American Urological Association (AUA). Skor AUA terdiri dari 7 pertanyaan. Pasien 

diminta untuk menilai sendiri derajat keluhan obstruksi dan iritatif mereka dengan 

skala 0-5. Total skor dapat berkisar antara 0-35. Skor 0-7 ringan, 8-19 sedang, dan 

20-35 berat. 

Tabel II. 3 International Prostatic Symptom Score (IPSS) 

American Urologi Association BPH Symptoms Score Index Questionnaire 2010 

Gejala 
Tidak 

Pernah 

< 1x 

dalam 

5x 

< ½ x 

Kadang-

kadang 

(=50%) 

>½ x 

(>50%) 
Sering 

1. Berkemih tidak 

lampias. Dalam 

sebulan ini berapa 

sering anda 

merasakan sensasi 

tidak lampias saat 

berkemih (terasa 

belum habis) 

      

2. Sering berkemih. 

Dalam sebulan ini 

berapa sering anda 

ingin berkemih lagi 

dalam 2 jam setelah 

anda berkemih 

0 1 2 3 4 5 

3. Berkemih 

terputusputus. Dalam 

sebulan ini berapa 

sering anda pada saat 

berkemih terhenti 

sejenak, lalu mulai 

lagi (terputu - sputus) 

0 1 2 3 4 5 

4. Tidak dapat menunda 

untuk berkemih 

Dalam sebulan ini 

berapa sering anda 

merasa kesulitan  

0 1 2 3 4 5 
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Lanjutan Halaman 13 

untuk menunda 

berkemih. 

      

5. Pancaran berkemih 

yang lemah. Dalam 

sebulan ini berapa 

sering anda 

mengalami pancaran 

berkemih yang lemah 

0 1 2 3 4 5 

6. Mengedan saat 

berkemih. Dalam 

sebulan ini berapa 

sering anda mengedan 

sebelum mulai 

berkemih. 

0 1 2 3 4 5 

7. Seberapa sering anda 

harus bangun untuk 

kencing. Sejak mulai 

tidur pada malam hari 

hingga bangun di pagi 

hari? 

0 1 2 3 4 5 

Skor IPSS Total dari Pertanyaan 1-7 

8. Kualitas hidup. 

Jika anda 

menghabiskan sisa 

hidup anda dengan 

kondisi seperti ini 

bagaimana perasaan 

anda. 

0 1 2 3 4 5 

Skor Kualitas Hidup (Qol) Senang Sekali = 1, Senang = 2, Puas = 3, Antara Puas 

Dan Tidak = 4, Tidak Puas = 5, Tidak Bahagia = 6 

Gejala Skor1-7 (Ringan), 8-19 (Sedang), 20-35 (Berat) 

Pemeriksaan fisik yang dilakukan pada pasien BPH adalah colok dubur atau 

digitalrectal examination (DRE) bersama dengan pemeriksaan prostat spesifik 

antigen (PSA). Pemeriksaan PSA dapat dipakai untuk memrediksi perjalanan 

penyakit dari BPH, dalam hal ini jika kadar PSA tinggi berarti pertumbuhan volume 

prostat lebih cepat, keluhan akibat BPH menyebabkan laju pancaran urin lebih jelek, 

dan lebih mudah terjadi retensi urine akut. Pemeriksaan DRE merupakan 

pemeriksaan yang penting pada pasien BPH, karena dengan pemeriksaan ini dapat 
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diperkirakan adanya pembesaran prostat, konsistensi prostat, dan adanya nodul yang 

merupakan salah satu tanda dari keganasan prostat (Anonim, 2015). 

 

2.10 Penatalaksanaan Benign Prostatic Hyperplasia (BPH) 

Tujuan terapi pada pasien BPH adalah mengembalikan kualitas hidup pasien. 

Terapi yang ditawarkan pada pasien tergantung pada derajat keluhan, keadaan pasien, 

maupun kondisi obyektif kesehatan pasien yang diakibatkan oleh penyakitnya 

(Anonim, 2015). Pilihannya adalah mulai dari watchful waiting, terapi farmakologi, 

dan terapi intervensi (Lee, 2015). 

Tabel II. 4 Penatalaksanaan Benign Prostatic Hyperplasia (BPH) 

Watchful Waiting 

Medical Therapies 

Alpha-Blockers 

 Alfusozin 

 Doxazosin 

 Tamsulosin 

 Terazosin  

 Silodosin* 

 

5- Alpha-reductase inhibitors (5-ARIs) 

 Dutasteride 

 Finasteride 

Minimally Invasive Therapies 

 Transurethral needle ablation (TUNA) 

 Transurethral microwave thermotherapy (TUMT) 

Surgical Therapies 
 Open prostatectomy 

 Transurethral holmium laser ablation of the prostate (HoLAP) 

 Transurethral holmium laser enucleation of the prostate (HoLEP) 

 Holmium laser resection of the prostate (HoLRP) 

 Photoselective vaporization of the prostate (PVP) 

 Transurethral incision of the prostate (TUIP) 

 Transurethral vaporization of the prostate (TUVP) 

 Transurethral resection of the prostate (TURP) 

 

2.10.1 Watchful Waiting 

Watchful Waiting diberikan kepada pasien dengan tingkat penyakit ringan. 

Pasien ditinjau pada interval waktu 6 sampai 12 bulan dan diedukasikan tentang 
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perubahan perilaku (Lee, 2015). Watchful Waiting adalah strategi manajemen dimana 

pasien dipantau oleh dokter akan tetapi tidak menerima intervensi aktif untuk BPH. 

Tingkat gejala distress pasien sangat bervariasi sehingga dilakukan pemantauan. 

Gejala distress data dikurangi dengan langkah-langkah sederhana seperti menghindari 

atau mengurangi asupan cairan pada waktu tidur, mengurangi asupan kafein dan 

alkohol (McVary et al, 2011). 

 

2.10.2 Medical Therapies (Terapi Farmakologi) 

Medical Therapies atau terapi farmakologi adalah terapi yang diberikan kepada 

pasien BPH yang memiliki gejala sedang. Terapi farmakologi mengganggu efek 

stimulasi testosterone pada pembesaran kelenjar prostat atau melemaskan otot polos 

prostat. Terapi farmakologi yang digunakan adalah antagonis α-adrenergic dan 

inhibitor 5α-reduktase. Antagonis α-adrenergic memiliki onset yang lebih cepat dan 

memungkinkan untuk mengatasi gejala pada BPH, sedangkan 5α-reduktase berfungsi 

untuk menurunkan volume prostat (Lee, 2015). 

2.10.2.1 Alpha-Blockers 

Pengobatan dengan alpha-blockers bertujuan menghambat kontraksi otot polos 

prostat sehingga mengurangi resistensi tonus leher kandung kemih dan uretra. 

Beberapa obat alpha-blockers yang tersedia, yaitu terazosin, doksazosin, alfuzosin, 

dan tamsulosin yang cukup diberikan sekali sehari. Obat golongan ini dapat 

mengurangi keluhan storage symptom dan voiding symptom dan mampu 

memperbaiki skor gejala berkemih hingga 30-45% atau penurunan 4-6 skor IPSS dan 

Qmax hingga 15-30%. Tetapi obat alpha-blockers tidak mengurangi volume prostat 

maupun risiko retensi urine dalam jangka panjang (Anonim 2015). 

Masing-masing alpha-blockers mempunyai tolerabilitas dan efek terhadap 

sistem kardiovaskular yang berbeda (hipotensi postural, dizzines, dan asthenia) yang 

seringkali menyebabkan pasien menghentikan pengobatan. Penyulit lain yang dapat 

terjadi adalah ejakulasi retrograd. Salah satu komplikasi yang harus diperhatikan 

adalah intraoperative floppy iris syndrome (IFIS) pada operasi katarak dan hal ini 
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harus diinformasikan kepada pasien.Alpha-blockers dapat diberikan pada kasus BPH 

dengan gejala sedang-berat (Anonim 2015). 

2.10.2.2 5-Alpha-reductase inhibitors (5-ARIs) 

5-Alpha-reductase inhibitors bekerja dengan menginduksi proses apoptosis sel 

epitel prostat yang kemudian mengecilkan volume prostat hingga 20 – 30%. 5-alpha-

reductase inhibitors juga dapat menurunkan kadar PSA sampai 50% dari nilai yang 

semestinya sehingga perlu diperhitungkan pada deteksi dini kanker prostat. Saat ini, 

terdapat 2 jenis obat 5-alpha-reductase inhibitors yang dipakai untuk mengobati 

BPH, yaitu finasteride dan dutasteride. Efek klinis finasteride atau dutasteride baru 

dapat terlihat setelah 6 bulan (Anonim 2015). Finasteride digunakan bila volume 

prostat >40 ml dan dutasteride digunakan bila volume prostat >30 ml. Efek samping 

yang terjadi pada pemberian finasteride atau dutasteride ini minimal, di antaranya 

dapat terjadi disfungsi ereksi, penurunan libido, ginekomastia, atau timbul bercak-

bercak kemerahan di kulit (Anonim 2015). 

 

2.10.3 Terapi Intervensi 

2.10.3.1 Minimally Invasive Therapies 

2.10.3.1.1 Transurethral Needle Ablation (TUNA) 

Transurethral needle ablation (TUNA) adalah teknik yang memakai energi dari 

frekuensi radio yang menimbulkan panas sampai mencapai 100
o
C, sehingga 

menyebabkan nekrosis jaringan prostat. Sistem ini terdiri atas kateter TUNA yang 

dihubungkan dengan generator yang dapat membangkitkan energi pada frekuensi 

radio 490 kHz. Kateter dimasukkan ke dalam uretra melalui sistoskopi dengan 

pemberian anastesi topikal xylocaine sehingg jarum yang terletak pada ujung kateter 

terletak pada kelenjar prostat (Purnomo, 2003). Semakin tinggi suhu di dalam  

jaringan prostat, semakin baik hasil klinik yang didapatkan, tetapi semakin banyak 

juga efek samping yang ditimbulkan. Teknik ini seringkali tidak memerlukan 

perawatan di rumah sakit, tetapi masih harus memakai kateter dalam jangka waktu 

lama. Angka terapi ulang TUNA (20-50% dalam 20 bulan). Stent dipasang 

intraluminal diantara leher kandung kemih dan di proksimal verumontanum, sehingga 

urine dapat melewati lumen uretra prostatika. Stent dapat dipasang secara temporer 
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atau permanen. Stent yang telah terpasang bisa mengalami enkrustasi, obstruksi, 

menyebabkan nyeri perineal, dan dysuria (Anonim, 2015). 

2.10.3.1.2 Transurethral Microwave Thermotherapy (TUMT) 

Transurethral gelombang mikro thermotherapy (TUMT) adalah salah satu dari 

berbagai prosedur yang digunakan untuk pengobatan gejala saluran kemih bawah 

(LUTS) karena hiperplasia prostat jinak (BPH) pada pria. TUMT dilakukan dengan 

memasukkan kateter kemih dirancang khusus ke dalam kandung kemih, yang 

memungkinkan gelombang mikro untuk diposisikan dalam prostat untuk 

memanaskan dan menghancurkan jaringan prostat hiperplastik. Pasien yang 

menggunakan TUMT adalah pasien yang mengalami gejala sedang hingga berat 

akibat pembesaran prostat jinak (BPH), orang yang telah menjalani terapi medis tapi 

gagal dan orang-orang yang tidak ingin ditangani secara medis (Rubenstein, 2015). 

2.10.3.2 Surgical Therapies (Terapi Pembedahan) 

2.9.3.2.1 Open Prostatectomy 

Open prostatectomy atau pembedahan terbuka dapat dilakukan melalui 

transvesikal (Hryntschack atau Freyer) dan retropubik (Millin). Pembedahan terbuka 

dianjurkan pada prostat yang volumenya lebih dari 80 ml. Prostatektomi terbuka 

adalah cara operasi yang paling invasif dengan morbiditas yang lebih besar. Penyulit 

dini yang terjadi pada saat operasi dilaporkan sebanyak 7-14% berupa perdarahan 

yang memerlukan transfusi. Sementara itu, angka mortalitas perioperatif (30 hari 

pertama) adalah di bawah 0,25%. Komplikasi jangka panjang dapat berupa kontraktur 

leher kandung kemih dan striktur uretra (6%) dan inkontinensia urine (10%) 

(Anonim, 2015). 

2.10.3.2.2 Transurethral Holmium Laser Ablation Of The Prostate (HoLAP) 

Transurethral holmium laser ablation of the prostate (HoLAP) adalah alternatif 

bedah minimal invasif untuk pengobatan BPH. Data klinis yang mendukung ablasi 

laser holmium prostat (HoLAP) menunjukkan kesetaraan dengan TURP dengan 

komplikasi lebih sedikit dan daya tahan jangka panjang hingga 7 tahun. Secara 

umum, dokter telah memanfaatkan teknologi laser holmium untuk mengobati BPH. 

Pengobatan dengan laser holmium telah memungkinkan Ahli Urologi untuk 
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mengobati bagian yang lebih luas dari pasien, dan mencapai hasil klinis yang sukses 

dengan komplikasi potensial yang lebih sedikit daripada prosedur TURP (Gambla, 

2007) 

2.10.3.2.3 Transurethral Holmium Laser Enucleation Of The Prostate (HoLEP) 

Transurethral holmium laser enucleation of the prostate (HoLEP) adalah 

prosedur yang aman dan efektif untuk mengobati BPH gejala, bebas dari ukuran 

prostat, dan dengan morbiditas rendah dan perawatan di rumah sakit yang singkat. 

HoLEP banyak digunakan untuk manajemen bedah BOO sebagai alternatif untuk 

TURP (Rocco et al, 2011). HoLEP merupakan alternatif endourological untuk OP 

dan merupakan bentuk yang paling maju secara teknis dari operasi laser prostat. 

Meskipun manfaat prosedur ini lambat untuk mendapatkan penerimaan yang luas. 

HoLEP setidaknya sama efektifnya dengan TURP, meskipun tidak ada perbedaan 

yang signifikan secara statistik dalam keseluruhan morbiditas, komplikasi kurang 

sering setelah HoLEP dibandingkan dengan TURP (Bostanici et al, 2013). 

2.10.3.2.4 Holmium Laser Resection Of The Prostate (HoLRP) 

Holmium laser resection of the prostate (HoLRP) merupakan prosedur dengan 

adenoma prostat diresekresi menggunakan serat laser holmium dan khusus diadaptasi 

resectoscope. Sebuah data menunjukkan bahwa perbaikan gejala didapatkan setelah 

holmium laser resection kemungkinan sebanding dengan hasil yang diperoleh setelah 

melakukan prosedur TURP (McVary.,et al, 2010). 

2.10.3.2.5 Photoselective Vaporization Of The Prostate (PVP) 

Photoselective vaporization of the prostate (PVP) merupakan prosedur 

pembedahan prostat dengan cara menghancurkan kelebihan jaringan prostat dengan 

keluarnya urin dengan menggunakan sinar laser yang dikendalikan (McVary.,et al, 

2010). 

2.10.3.2.6 Transurethral Incision Of The Prostate (TUIP) 

Transurethral incision of the prostate (TUIP) adalah prosedur pembedahan 

untuk menangani pembesaran kelenjar prostat. Prosedur TUIP ini dapat 

meningkatkan aliran urin dan masalah lain yang berterkaitan dengan pembesaran 

prostat. Dibandingkan dengan prosedur bedah lainnya untuk menangani  pembesaran 
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kelenjar prostat, TUIP lebih sederhana dan umumnya memiliki lebih sedikit 

komplikasi. TUIP tidak selalu merupakan pilihan untuk menangani gejala BPH 

namun, prosedur ini hanya digunakan untuk prostat yang ukurannya relatif kecil 

(Christopher., et al, 2000). 

2.10.3.2.7 Transurethral Vaporization Of The Prostate (TUVP) 

Transurethral vaporization of the prostate (TUVP)merupakan modifikasi dari 

TURP dan TUIP, dan memanfaatkan arus listrik tinggi untuk menguapkan dan 

membekukan jaringan yang menghambat prostat. Efisiensi jangka panjang sebanding 

dengan TURP, tetapi sejumlah pasien telah ditemukan mengalami efek samping 

iritasi (Dhingra and Bhagwat, 2011). 

2.10.3.2.8 Transurethral Resection Of The Prostate (TURP) 

Standar kriteria untuk pengobatan BPH adalah TURP. Perbaikan gejala 

berkemih dilaporkan 80-90% dalam 1 tahun dan 60-75% dalam 5 tahun. Selama 

periode yang sama, hanya 5% dari pasien dilaporkan membutuhkan reseksi berulang. 

Akan tetapi, TURP membutuhkan anastesi umum, spinal atau anestesi epiduraldan 

potensi risiko meliputi perdarahan, infeksi dan penyerapan irigasi cairan hipoosmotik, 

yang dapat menyebabkan hiponatremia, hipertensi, dan perubahan status mental 

(Rubenstein, 2015). 

Sebuah guideline penatalaksanaan klinis BPH (2015) juga menyatakan bahwa 

Secara umum, TURP dapat memperbaiki gejala BPH hingga 90% dan meningkatkan 

laju pancaran urine hingga 100%. Penyulit dini yang dapat terjadi pada saat TURP 

bisa berupa perdarahan yang memerlukan transfusi ( 0-9%), sindrom TUR (0-5%), 

AUR (0-13,3%), retensi bekuan darah (0-39%), dan infeksi saluran kemih (0-22%). 

Sementara itu, angka mortalitas perioperatif (30 hari pertama) adalah 0,1. Selain itu, 

komplikasi jangka panjang yang dapat terjadi meliputi inkontinensia urin (2,2%), 

stenosis leher kandung kemih (4,7%), striktur urethra (3,8%), ejakulasi retrograde 

(65,4%), disfungsi ereksi (6,5-14%), dan retensi urin dan UTI. 
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2.11 Tinjauan Infeksi 

2.11.1 Bedah Urologi 

Tetapi pembedahan (operasi) adalah terapi yang tepat sebagai alternatif untuk 

pasien dengan gejala LUTS sedang atau parah serta untuk pasien dengan retensi urin 

akut. Terapi pembedahan paling baik pada tahun 1900-an adalah dengan 

prostatektomi akan tetapi sekarang digantikan oleh Transurethral Resection Of 

Prostate (TURP) (Dhingra and Bhagwat, 2011). TURP adalah prosedur pembedahan 

bersih terkontaminasi pada kasus Benign Prostatic Hyperplasia (BPH), komplikasi 

TURP meliputi hematuria, disuria, demam dan bakteriuria.Infeksi Saluran Kemih 

(ISK) pasca operasi disebabkan oleh bakteri uretra yakni dengan posentase 6%-60% 

(Lawson, et al., 2013). Salah satu langkah untuk meminimalkan resiko infeksi adalah 

dengan cara pemberian antibiotik (Joice, et al., 2008). 

Indikasi penggunaan antibiotik profilaksis didasarkan kelas operasi, yaitu 

operasi bersih dan bersih kontaminasi. Pemberian antibiotik sebelum, saat dan hingga 

24 jam pasca operasi pada kasus yang secara klinis tidak didapatkan tanda-tanda 

infeksi dengan tujuan untuk mencegah terjadi infeksi luka operasi. Diharapkan pada 

saat operasi antibiotik di jaringan target operasi sudah mencapai kadar optimal yang 

efektif untuk menghambat pertumbuhan bakteri (Avenia, 2009). Prinsip penggunaan 

antibiotik profilaksis selain tepat dalam pemilihan jenis juga mempertimbangkan 

konsentrasi antibiotik dalam jaringan saat mulai dan selama operasi berlangsung 

(Kemenkes RI, 2011). 

2.11.2 Infeksi Nosokomial 

Infeksi nosokomial adalah suatu infeksi yang diperoleh atau dialami oleh pasien 

selama dirawat di rumah sakit dan menunjukkan gejala infeksi baru setelah 72 jam 

pasien berada di rumah sakit serta infeksi tersebut tidak ditemukan atau diderita pada 

saat pasien masuk ke rumah sakit (Olmsted, 1996). Salah satu infeksi nosokomial 

paling utama berasal dari luka pasca operasi yang merupakan penyebab utama 

morbiditas, mortalitas dan peningkatan biaya rumah sakit.Komplikasi yang dapat 
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terjadi karena perawatan luka post operasi antara lain oedema, hematoma, perdarahan 

sekunder, luka robek, fistula, adesi atau timbulnya jaringan scar (Light, 2001). 

Pasien akan terpapar berbagai macam mikroorganisme selama dirawat di rumah 

sakit. Kontak antara pasien dan berbagai macam mikroorganisme ini tidak selalu 

menimbulkan gejala klinis karena banyaknya faktor lain yang dapat menyebabkan 

terjadinya infeksi nosokomial. Kemungkinan terjadinya infeksi tergantung pada 

karakteristik mikroorganisme, resistensi terhadap zat-zat antibiotika, tingkat virulensi, 

dan banyaknya materi infeksius. Semua mikroorganisme termasuk bakteri, virus, 

jamur dan parasit dapat menyebabkan infeksi nosokomial. Infeksi ini dapat 

disebabkan oleh mikroorganisme yang didapat dari orang lain (cross infection) atau 

disebabkan oleh flora normal dari pasien itu sendiri (endogenousinfection). 

Kebanyakan infeksi yang terjadi di rumah sakit lebih disebabkan karena faktor 

eksternal, yaitu penyakit yang penyebarannya melalui makanan dan udara dan benda 

atau bahan-bahan yang tidak steril. Penyakit yang didapat dari rumah sakit saat ini 

kebanyakan disebabkan oleh mikroorganisme yang umumnya selalu ada pada 

manusia yang sebelumnya tidak atau jarang menyebabkan penyakit pada orang 

normal (Ducel, G, 2002). 

2.11.3 Infeksi Luka Operasi 

Menurut Darmadi (2008) dalam Buku Problematika dan Penanganan Infeksi 

Nosokomial menyebutkan bahwa, untuk menentukan adanya infeksi nosokomial 

diperlukan adanya keterangan atau catatan tentang keadaan prabedah dan keadaan 

selama operasi berjalan (perioperatif). Keadaan pra bedah adalah gambaran tingkat 

kondisi jaringan sebelum proses pembedahan (bersih, terkontaminasi, kotor). 

Sedangkan periopertif adalah gambaran tentang tingkat kondisi jaringan (steril kotor) 

saat pembedahan serta gambaran tentang perlakuan terhadap jaringan selama 

berlangsungna tindakan pembedahan. Tindakan pembedahan (operasi) dalam ilmu 

bedah berdasarkan pada tingkat kontamnasi atau resiko infeksi, dibagi menjadi empat 

klasifiksi secara bertingkat yaitu operasi bersih, operasi bersih terkontaminasi, operasi 

terkontaminasi, operasi kotor. 
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2.11.3.1 Operasi Bersih 

Operasi pada keadaan prabedah tanpa adanya luka atau operasi yang melibatkan 

luka steril dan dilakukan dengan memperhatikan prosedur aseptik dan antiseptik. 

Sebagai catatan saluran pencernaan saluran pernapasan atau saluran perkemihan tidak 

dibuka. Kemungkinan terjadinya infeksi 1-5%. 

2.11.3.2 Operasi Bersih Terkontaminasi 

Operasi seperti pada keadaan di atas dengan daerah-daerah yang terlibat 

pembedahan seperti saluran napas, saluran kemih, atau pemasangan drain. 

Kemungkinan terjadinya infeksi 5-15%. 

2.11.3.3 Operasi Terkontaminasi 

Operasi yang dikerjakan dengan catatan daerah dengan luka yang telah terjadi 

6-10 jam dengan atau tanpa benda asing; tidak ada tanda-tanda infeksi namun 

kontaminasi jelas karena saluran napas, cerna atau kemih dibuka; tindakan darurat 

yang mengabaikan prosedur aseptik-antiseptik. Kemungkinan terjadinya infeksi 15-

40%. 

2.11.3.4 Operasi Kotor 

Operasi yang melibatkan daerah dengan luka terbuka yang telah terjdi lebih dari 

10 jam dengan kemungkinan terjadinya infeksi lebih dari 40%. 

2.11.4 Infeksi Saluran Kemih 

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

menyatakan adanya invasi mikroorganisme pada saluran kemih (Purnomo, 2003). 

ISK dibedakan menjadi ISK simples dan komplek. ISK simples adalah ISK yang 

normal tanpa kelainan struktural maupun fungsional saluran kemih, dan ISK 

kompleks adalah dengan ditemukannya kelainan anatomis maupun fungsional saluran 

kemih yang menyebabkan aliran balik atau refluk (Alatas, 2000). ISK dapat 

menyerang pasien dari segala usia mulai dari bayi yang baru lahir anak-anak, remaja 

hingga orang tua (Purnomo, 2003).  Sekitar 50% anak usia kurang dari 5 tahun 

dengan ISK dan demam, juga menderita refluk vesikouretra (Schaeffer, 1995). Pada 

umumnya perempuan lebih sering mengalami episode ISK daripada laki-laki, karena 
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uretra perempuan lebih pendek daripada laki-laki (Purnomo, 2003). Penelitian di 

laboratorium RS dr. Wahidin Sudirohusodo, Escherichia coli adalah bakteri 

penyebab infeksi saluran kemih paling banyak ditemukan dengan persentase sebesar 

39,4%, diikuti dengan Klebsiella pneumonia di urutan kedua dengan persentase 

sebesar 26,3% (Samirah, et al., 2006).  

Infeksi saluran kemih (ISK) adalah episode bakteriuria signifikan (yaitu infeksi 

dengan jumlah koloni >100.000 mikroorganisme tunggal per ml) yang mengenai 

saluran kemih bagian atas atau bagian bawah, atau keduanya. ISK merupakan 

keadaan yang sangat sering ditemukan pada praktik umum (biasanya disebabkan 

Escherchia coli) dan merupakan 40% dari infeksi yang didapat di rumah sakit 

(nosokomial). Faktor resiko terjadinya ISK adalah obstruksi saluran kemih, 

pemasangan instrument pada saluran kemih (kateter), disfungsi kandung kemih, 

imunosupresi, diabetes mellitus, kelainan struktural (misalnya refluks vesikoureter) 

dan kehamilan. Gambaran klinis dari infeksi saluran kemih bagian atas adalah 

demam, menggigil, nyeri pinggang, malaise, dan anoreksia. Sedangkan untuk 

gambaran klinis dari infeksi klinis dari infeksi saluran kemih bagian bawah adalah 

disuria, frekuensi, urgensi, hematuria, nyeri pada skrotum atau pada perineum 

(Pierce, et al., 2007). 

 

2.12 Terapi Antibiotik Pada Benign Prostatic Hyperplasia (BPH) 

Menghindari terjadinya infeksi pada pasien BPH , perlu adanya tindakan 

pencegahan dengan pemberian terapi antibiotika. Penggunaan antibiotika ditujukan 

untuk menurunkan jumlah bakteri tersebut sampai dibawah titik kritis, sehingga kan 

mencegah terjadinya infeksi (Chamber, 2011). Antibiotik profilaksis dinjurkan pada 

pasien bedah karena dapat atau mengurangi kejadian infeksi yang disebabkan oleh 

kuman pada saat operasi. Antibiotik yang biasanya digunakan pada pasien BPH dan 

membunuh mikroorganisme meliputi antibiotik golongan aminoglikosida, penisilin, 

sefalosporin dan kuinolon (Anonim, 2011). 
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2.12.1 Antibiotik Aminoglikosida 

Aminoglikosida adalah antibiotik dngan struktur kimia yang bervariasi, 

mengandung basa deoksistreotamin atau streptidin dan gula amino 3-aminoglukosa, 

6-aminoglukosa, 2,6-diaminoglukosa, garosamin, D-glukosamin, L-N 

metilglukosamin, neosamin dan purpurosamin. Pada umumnya merupakan senyawa 

bakteresid, dapat menghambat pertumbuhan bakteri Gram-positif dan Gram-negatif 

serta efektif terhadap mikrobakteri. Dalam bentuk garam sulfat atau hidroklorida 

bersifat mudah larut dalam air, tidak dibsorbsi oleh saluran cerna sehingga untuk 

pemakaian sistemik tidak dapat diberikan secara oral dan harus diberikan secara 

parenteral, biasanya melalui injeksi intramuscular. Turunan aminoglikosida yang 

sering digunakan antara lain adalah streptomisin, kanamisin, gentamisin, neomisin, 

tobramisin, amikasin, netilmisin, dibekasin dan spektinomisin. 

 

2.12.2 Antibiotik Kuinolon 

Kuinolon (fluorokuinolon) adalah antibiotic broad spectrum yang mempunyai 

mekanisme menghambat sisntesis asam nukleat. Obat ini menghambat kerja DNA 

tirase (topoisomerase II), merupakan enzim yang bertanggung jawab pada terbuka 

dan tertutupnya lilitan DNA bakteri (Katzung, 1998). Kuinolon bersifat bakterisid, 

terutama aktif terhadap bakteri gram negatif, Obat yang termasuk golonga kuinolon 

adalah siprofloksasin, ofloksasin, norfloksasin, enoksasin, lomefliksasin dan 

levofloksasin (Triono dan Puwoko 2011). 

2.12.3 Antibiotik Penisilin 

Turunan penisilin adalah senyawa bakteresid dengan indeks terapetik tinggi, 

bekerja lebih besar pada fasa perbanyakan mikroorganisme dibandingkan pada fasa 

istirahat. Sering digunakan sebagai obat pilihan untuk pencegahan dan pengobatan 

infeksi yang disebabkan oleh bakteri tertentu, pada penderita yang tidak alergi. 

Banyak turunan penisilin yang hanya aktif terhadap Gram-positif karena struktur 

dinding sel Gram-positif lebih sensitive terhadap kerja penghambatan obat, dibanding 

bakteri Gram-negatif. Turunan ini efektif terhadap infeksi yang disebabkan oleh 

Neisseria sp., β-hemolitik streptococci, Treponema palidum, Bacillus anthracis, 
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Clostridium sp., Corynebacterium diphtheria dan beberapa spesies Actinomyces. 

Turunan penisilin yang mempunyai gugus hidrofil atau bentuk pra-obatnya 

menunjukkan spektrum antibakteri yang luas dan efektif tidak hanya terhadap bakteri 

Gram-positif tetapi juga terhadap Gram-negatif seperti H. influenza, Escherchia coli, 

Proteus mirabilisis dan beberapa spesies Salmonella, Shiegella  dan Pseudomonas. 

Efek samping penggunaan turunan penisilin antara lain adalah reaksi alergi (insiden 

1-8%), yang kadang-kadang dapat berakibat fatal. Reaksi alergi tersebut disebabkan 

penisilin dapat menganalisis protein tertentu dalam tubuh membentuk panisiloil 

protein, suatu protein asing (antigen) yang merangsang pembentukan antibodi. Efek 

samping lain adalah gangguan saluran cerna hematologis, dan gangguan 

keseimbangan elektrolit. Penisilin yang banyak digunakan secara luas, antara lain 

adalah benzilpenisilin, nafsilin, oksasilin, kloksasilin, dikloksasilin, flukloksasilin, 

ampisilin, amoksilin, karbenisilin, sulbenisilin dan tikarsilin. 

2.12.4 Antibiotik Sefalosporin 

Pada awalnya, turunan sefalosporin didapatkan sebagai hasil isolasi ekstrak 

jamur Cephalosporium acremonium. Dari jamur ini dapat diisolasi tiga antibiotika 

diantaranya adalah seflosporin C. dari senyawa inilah kemudian dilakukan modifikasi 

molekul untuk mendapatkan turunan sefalosporin yang digunakan sekarang ini. 

Banyak senyawa semisintetikturunan sefalosporin didapat sebagai hasil reaksi antara 

asam 7-aminosefalosporinat (7-ACA), suatu produk hidrolisis sefalosporin C, dengan 

gugus atau senyawa yang sesuai (Siswandono dan Soekardjo, 2008). 

2.12.4.1 Sefalosporin Generasi Pertama 

Sefalosporin generasi pertama mempelihatkan spektrum antimikroba yang 

terutama aktif terhadap Gram-positif. Keunggulan dari penisilin adalah aktifitasnya 

terhadap bakteri penghasil penisilinase. Golongan ini efektif terhadap sebagian besar 

S.aureus dan Streptococcus termasuk S.pyogenes, S.viridans, S.pneumoniae. Bakteri 

Gram-positif yang juga sensitive adalah S.anaerob, Clostridium perfringens, Listeria 

monocytogens dan Corynebacterium diphteriae. Aktivitas antimikroba berbagai jenis 

sefalosporin generasi pertama sama satu dengan yang lain, hanya sefalotin sedikit 
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lebih aktif terhadap S.aureus. Mikroba yang resisten antaralain adalah strain S.aureus 

resisten metisilin, S.epidermidis dan S.faecalis (Istiantoro dan Gan, 2012). 

2.12.4.2 Sefalosporin Generasi Kedua 

Golongan ini kurang aktif terhadap bakteri Gram-positif dibandingkan dengan 

generasi pertama, tetapi lebih aktif terhadap kuman Gram-negatif, misalnya 

H.influenza, P.mirabilis, E.coli dan klebsiella.Tehadap P.auroginosa dan 

enterococcus golongan ini tidak efektif. Untuk infeksi saluran empedu golongan ini 

tidak dianjurkan karena dikhawatirkan enterococcus termasuk salah satu penyebab 

infeksi. Sefoksitin aktif terhadap kuman anaerob (Istiantoro dan Gan, 2012). 

2.12.4.3 Sefalosporin Generasi Ketiga 

Golongan ini umumnya kurang aktif dibandingkan dengan generasi pertama 

terhadap kokus Gram-positif, tetapi jauh lebih aktif terhadap enterobacteriaceae, 

termasuk strain penghasil penisilinase. Seftazidim dan sefoperazon aktif terhadap 

P.aurogenosa contohnya adalah sefeperazone, sefotaksim, seftriakson, dan sefixim 

(Katzung, 2007). 

2.12.4.4 Sefalosporin Generasi Keempat 

Sefalosporin generasi keempat diindikasikan untuk pengobatan empirin infeksi 

nosokomial, ketika sudah diantisipasi terjadinya resistensi antibiotik β-laktamase 

yang diinduksi secara kromosomal. Sebagai contoh, sefepim memiliki aktifitas yang 

lebih baik terhadap isolate nosokomial Enterobacter, Citrobacterdan Serratia spp. 

dibandingkan dengan seftazidim dan piperasilin. Antibiotik golongan keempat 

mempunyai spektrum aktivitas lebih luas dari generasi ketiga dan lebih stabil 

terhadap hidrolisis oleh betalaktamase. Antibiotik ini dpat berguna untuk mengatasi 

infeksi kuman yang resisten terhadap generasi ketiga (Istiantoro dan Gan, 2012). 

 

2.13 Penggunaan Cefazolin pada Pasien Benign Prostatic Hyperplasia (BPH) 

Jenis terapi antibiotik yang diberikan sangat berperan dalam perkembangan 

mikroorganisme patogen, karena setiap antibiotik membutuhkan waktu untuk 

mencapai sel target dan mikroorganisme di dalam jaringan yang terinfeksi 

tereliminasi sehingga tujuan terapeutik dapat tercapai. Antibiotik broad spectrum 
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seperti golongan sefalosporin banyak digunakan di rumah sakit. Faktor harga yang 

murah dan kenyamanan pemakaian sefalosporin banyak digunakan pada kasus infeksi 

saluran kemih karena mempunyai efek bakterisid yang kuat (Katzung, 2007). 

 

Gambar 2.4 Struktur Kimia Cefazolin 

Sebuah penelitian retrospektif tentang penyebab infeksi saluran kemih 

masyarakat yang memerlukan rawat inap dan penyebab kerentanan antimikroba 

terhadap mikroorganisme. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober 2014 

sampai April 2015 dimana terdapat 475 pasien, usia rata-rata asien adalah 71,9 tahun, 

dan35,2% pasien adalah laki-laki. Pada penelitian ini Escherichia coli (54,5%) adalah 

uropathogen paling umum, kemudian diikuti oleh Klebsiella pneumoniae (13,1%), 

Enterococcus spp (7,1%), Pseudomonas aeruginosa (4,6%), dan Proteus mirabilis 

(3,5%). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa cefazolin memiliki kerentanan 

sebesar 62,8% (Chiu., et al, 2016).  

2.13.1 Profilaksis Antibiotik Cefazolin 

Berdasarkan hasil penelitian Mugford, et al (1998) menunjukkan bahwa 

penggunan antibiotik profilaksis terbukti efektif dalam menurunkan kejadian infeksi 

dan juga dapat mengurangi biaya rumah sakit. Di Indonesia penelitian tentang 

efektifitas profilaksis pada pasien bedah di Rumah Sakit Sidoarjo menunjukkan 

bahwa penggunaan antibiotik profilaksis terbukti efektif sebesar 89,18%, tidak efektif 

sebesr 4,05% yang menunjukkan adanya infeksi (Prasetya, 2013). Pada penelitian lain 

juga menjelaskan bahwa regimen antibiotik profilaksis tunggal yang paling umum 

gunakan untuk tindakan TURP adalah cefazolin (Lowson.,et al, 2013). Pemberian 

dosis tunggal cefazolin sesaat sebelum tindakan operasi merupakan profilaksis 

dengan hasil yang baik (Istiantoro dan Gan, 2012). 

Pada penelitian Sewick et al (2012) tentang perbandingan antibiotik profilaksis 

ganda (cefazolin dan vankomisin) apakah lebih baik dibandingkan dengan antibiotik 
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profilaksis tunggal (cefazolin) dalam mencegah infeksi pasca operasi. Hasil dari 

penelitian ini menunjukkan bahwa kombinasi dari cefazolin dan vankomisin tidak 

mempengaruhi laju infeksi pasca operasi dibandingkan denganpasien yang menerima 

agenprofilaksis tunggal (cefazolin). Akan tetapi pada sebuah penelitian juga 

menjelaskan bahwa cefazolin memiliki tingkat resistensi terhadap mikroorganisme 

signifikan (Fasugba.,et al, 2016). 

 

2.13.2 Mekanisme Kerja Cefazolin 

Secara umum antimikroba betalaktam lainnya, cefazolin juga memiliki 

mekanisme kerja menghambat sintesis dinding sel bakteri. Cefazolin bekerja dengan 

cara berikatan dengan satu atau lebih ikatan protein-penisilin (penicillin binding 

proteins-PBPs) yang selanjutnya akan menghambat tahap transpeptidase sintesis 

peptidoglikan dinding sel bakteri sehingga menghambat biosintesis dinding sel. 

Bakteri akan mengalami lisis karena aktivitas enzim autolitik saat dinding sel 

terhambat (David, 2003). 

2.13.3 Farmakokinetik Cefazolin 

Penggunaan dan sifat-sifat cefazolin serupa dengan sefaleksin,cefazolin dapat 

diberikan secara intravena (IV) maupun intramuskular (IM) karena tidak tahan 

terhadap asam lambung (Siswandono dan Soekardjo, 2008). Waktu paruh plasma dari 

cefazolin adalah ± 1,8 jam, 85% cefazolin dilaporkan berikatan dengan protein 

plasma kemudian 95% yang diekskresikan dalam urin (Istiantoro dan Gan, 2012). 

2.13.4 Aturan Pemakaian Cefazolin 

Cefazolin adalah antibiotik sefalosporin generasi pertama yang digunakan 

untuk perawatan infeksi, yakni dengan dosis dewasa diberikan secara intravena (IV) 

maupun intamuskular (IM). 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

                                     

30 

 

 

Tabel II. 5 Gudeline Dosis Cefazolin 

Tipe Infeksi Dosis harian 

(g) 

Frekuensi  

Infeksi Ringan 0,25 – 0,5 setiap 8 jam IM or IV 

Infeksi Sedang Sampai Berat 0,5 – 1  setiap6-8 jam IM or IV 

Iinfeksi saluran kemih akut 1 Setiap 12 jam IV 

Infeksi yang Mengancam 

Nyawa 

1 – 1,5 setiap 6 jam IV 

Penggunaan profilaksis pada operasi untuk mencegah infeksi pasca operasi 

bedah yang terkontaminasi atau berpotensi terkontaminasi, dosis yang dianjurkan 

adalah sebagai berikut: 

 1 g IM atau IV diberikan ½ sampai 1 jam sebelum insisi bedah awal untuk 

memastikan bahwa kadar antibiotik yang memadai dalam serum dan jaringan 

pada awal operasi. 

 0,5 - 1 g IM atau IV diberikan 1 ½ sampai 2 jam setelah dosis pertama; 

untukprosedur operasi yang panjang, dosis intraoperatif tambahan dapat 

diberikan, jikaperlu, tepat padainterval (1 ½ - 2 jam) selama operasi 

 0,5 - 1 g IM atau IV diberikan dalam waktu 6 sampai 8  jam dalam 24 jam 

setelah selesai operasi. 

2.13.5 Sediaan Cefazolin Di Indonesia 

Tabel II. 6 Daftar Sediaan Cefazolin Di Indonesia 

NO NAMA 
SEDIAAN KEMASAN 

DAGANG PERUSAHAAN  GENERIK 

1 Cefazolin 

Ogbdexa 

Dexa Medic Cefazolin Na Vial 500 mg x 2 

Vial 1 gram x 2 

2 Cefazol Kalbe Farma Cefazolin Na Vial 1gram x 1 

3 Venozol Novell Pharma Cefotaxime Na Vial 1 gram x 1 

 

2.14 Antibiotika Profilaksis 

Antibiotik profilaksis merupakan terapi pencegahan infeksi. Profilaksis 

sebenarnya dibagi menjadi dua yaitu profilaksis primer dan propilaksis sekunder 
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(supresi) atau eradiksi. Profilaksis primer dimaksudkan utuk pencegahan infeksi awal, 

sedangkan profilaksis sekunder dimaksudkan untuk pencegahan kekambuhan atau 

reaktivasi dari infeksi yang sudah pernah terjadi. (Kurniawan , 2012). Antibiotik 

profilaksis adalah antibiotik digunakan bagi pasien yang belum terkena infeksi, tetapi 

diduga mempunyai peluang besar untuk mendapatkannya, atau bila terkena infeksi 

dapat menimbulkan dampak buruk bagi pasien. Obat-obatan profilaksis harus 

diarahkan terhadap organisme yang mempunyai kemungkinan terbesar dapat 

menyebabkan infeksi, tetapi tidak harus membunuh atau melemahkan seluruh 

patogen (Kemenkes RI, 2011). 

Antibiotik profilaksis adalah antibiotik yang diberikan sebelum operasi atau 

segera pada kasus yang secara klinis tidak menunjukkan tanda-tanda infeksi. 

Diharapkan pada saat operasi jaringan, target sudah mengandung kadar antibiotik 

tertentu yang efektif untuk menghambat pertumbuhan kuman atau membunuh kuman. 

Antibiotika profilaksis pada pembedahan ialah antibiotika yang diberikan pada 

penderita yang menjalani pembedahan sebelum adanya infeksi, tujuannya ialah untuk 

mencegah terjadinya infeksi akibat tindakan pembedahan yaitu infeksi luka operasi 

(ILO) atau surgical site infection (SSI). ILO atau SSI menyebabkan sekitar 15% 

infeksi nosokomial yang dimana akan menyebabkan pasien harus dirawat lebih lama. 

Infeksi biasanya terjadi ketika terjadi translokasi flora endogen ke tempat organ yang 

secara normal harusnya steril. Namun selain itu, Infeksi juga dapat berasal dari 

bakteri dari luar tubuh. Banyak faktor yang mempengaruhi infeksi ini misalnya 

kebersihan (sterilitas), daya tahan tubuh pasien, peningkatan jumlah bakteri patogen, 

dan lain lain (Konner, K, 1999). 

2.14.1 Tujuan Pemberian Antibiotik Profilaksis 

Tujuan dari pemberian antibiotik profilaksis adalah untuk mengurangi insidensi 

infeksi luka pasca bedah. Profilaksis merupakan prosedur yang berhubungan dengan 

angka infeksi yang tinggi. Antibiotik sebaiknya dapat menutupi organisme yang 

paling mungkin akan mengkontaminasi dan akan berada di jaringan pada saat 

dilakukan insisi awal. Menurut Kemenkes RI tahun 2011 antibiotik profilaksis 
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dibutuhkan untuk melindungi seseorang yang terkena kuman tertentu. Pada kasus 

bedah, profilaksis diberikan untuk tindakan bedah tertentu yang sering disertai infeksi 

pasca bedah atau yang berakibat berat bila terjadi infeksi pasca bedah. 

2.14.2 Prinsip Penggunaan Antibiotik Profilaksis Bedah 

Pemberian antibiotik sebelum, saat dan hingga 24 jam pasca operasi pada kasus 

yang secara klinis tidak didapatkan tanda-tanda infeksi dengan tujuan untuk 

mencegah terjadi infeksi luka operasi. Diharapkan pada saat operasi antibiotik di 

jaringan target operasi sudah mencapai kadar optimal yang efektif untuk menghambat 

pertumbuhan bakteri (Avenia, 2009). Prinsip penggunaan antibiotik profilaksis selain 

tepat dalam pemilihan jenis juga mempertimbangkan konsentrasi antibiotik dalam 

jaringan saat mulai dan selama operasi berlangsung. Indikasi penggunaan antibiotik 

profilaksis didasarkan berdasarkan kelas operasi yaitu operasi bersih, operasi bersih 

terkontaminasi, operasi kontaminasi serta operasi kotor (Anonim, 2015). 

 


