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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Benign prostatic hyperplasia (BPH) merupakan penyakit tumor jinak yang 

sering terjadi pada laki-laki usia lanjut (Dipiro et al, 2015) yang ditandai dengan 

terjadinya peningkatan jumlah sel-sel epitel dan sel-sel stroma pada daerah prostat 

(Reynard et al., 2013). BPH menggambarkan adanya pembesaran prostat yang  

mengalami peningkatan pada pada laki-laki yang berusia 40-49 tahun sebanyak 

25%, sedangkan pada usia 70-79 tahun terjadi peningkatan sebanyak 80% (Sarma 

et al., 2012). BPH terjadi karena adanya sumbatan pada aliran keluarnya urin 

akibat dari kelenjar prostat yang membesar dan memanjang kearah depan kedalam 

kandung kemih (Sujiyati et al., 2010). BPH dapat terlihat pada semua ras 

meskipun ukuran prostat secara keseluruhan bervariasi antara ras satu dengan ras 

lainnya (Martinez dan Satheesh, 2012). 

Menurut penelitian, secara global prevalensi, Benign prostatic hyperplasia 

(BPH)  terjadi pada lebih dari 50% pria berusia 60 tahun atau lebih, insidennya 

memuncak menjadi 90% pada laki-laki 85 tahun atau lebih (Yoshida et al., 2011). 

Prevalensi penderita penyakit BPH di Amerika pada tahun 2000 yakni berjumlah 

sebanyak 9,3 juta dan diduga akan terjadi peningkatan sejumlah 19,5 juta pada 

tahun 2030 bahkan bisa mengalami peningkatan melebihi 100% (Parsons, 2013). 

Di Asia terutama di China diperkirakan prevalensi BPH dalam kelompok usia 40- 

49 tahun sekitar 2,9%, 50-59 tahun sekitar 29,0% , 60-69 tahun sekitar 44,7%, 70- 

79 tahun sekitar 58,1% dan 80 tahun sekitar 69,2%. Prevalensi tertinggi BPH 

adalah 69,2% dalam 80 tahun, sedangkan prevalensi terendah 2,9% yang diamati 

pada kelompok usia 40-49 tahun. Secara keseluruhan menyimpulkan bahwa 

prevalensi BPH meningkat pada usia lanjut (Wang et al., 2015). 

Di Indonesia, tepatnya di RSUP DR. M  Djamil Padang berdasarkan data 

rekam medis kunjungan poliklinik selama 6 tahun (Januari 2006-September 2011) 

terdapat sebanyak 3780 kasus BPH yang ditangani (Khomeini dkk, 2013). Secara 
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khusus menurut WHOipada tahun 2008 untuk tahun 2005, insiden terjadinya 

kanker prostat adalah sebesar 12 orang setiap 100.000 orang, yakni yang keempat 

setelah kanker saluran napas atas, saluran pencernaan dan hati. Di Rumah Sakit 

Umum Pusat Sanglah, Denpasar, selama tahun 2013 terdapat 103 pasien dengan 

BPH yang menjalani operasi, dari total 1161 pasien urologi yang menjalani 

operasi (Unud, 2014). 

 Etiologi dari BPH hingga saat ini belum ada kejelasannya, tetapi menurut 

penelitian yang dilakukan oleh Tawaleiiet al., (2016) mengatakan bahwa 

kemungkinan penyebab terjadinya BPH berkaitan erat dengan penuaan dan 

disertai dengan perubahan hormon. Terjadinya penurunan kadar hormon 

testosteron karena penuaan bisa menjadi faktor resiko terjadinya BPH (BPOM, 

2012). Etiologi yang belum jelas juga melahirkan beberapa hipotesa yang diduga 

menjadi penyebab timbulnya Benign Prosat, teori penyebab BPH menurut 

Purnomo (2011) meliputi, Teori Dehidrotestosteron (DHT), teori hormon 

(ketidakseimbangan antara estrogen dan testosteron), faktor interaksi stroma dan 

epitel-epitel, teori berkurangnya kematian sel (apoptosis), dan teori seli stem. 

Patofisiologi dari penyakit BPH yaitu terjadinya peningkatan jumlah sel-sel 

stroma dan sel-sel epitel yang berada didaerah prostat sehingga menyebabkan 

penyempitan pada lumen ureter pars prostatika (Sujiyati et al, 2010). Dengan 

terjadinya sumbatan akibat penyempitan 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).  LUTS ini bisa 

menyebabkan menurunnya disfungsi ereksi dan masalah ejakulasi pada pria, 

sehingga pria dengan tingkat LUTS yang berat akan terjadi penurunan jumlah 

libido didalam tubuhnya, kesulitan mempertahankan tingkat ereksi dan akan 

menurunnya tingkat kepuasan seksual (Sampekalo dkk., 2015). Selain itu pemicu 

lain pertumbuhan kelenjar prostat sangat tergantung pada hormone testosteron. 

Dimana pada kelenjar prostat, hormon ini akan dirubah menjadi metabolit aktif 
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dihidrotestosteron (DHT) dengan bantuan enzim 5α-reduktase. 

Dehidrotestosteron/ DHT adalah metabolit androgen yang sangat penting pada 

pertumbuhan sel-sel kelenjar prostat. DHT inilah yang secara langsung memicu 

m-RNA di dalam sel-sel kelenjar prostat untuk mensintesis protein growth factor 

yang memacu pertumbuhan kelenjar prostat. Pada berbagai penelitian, aktivitas 

enzim 5 α – reduktase dan jumlah reseptor androgen lebih banyak pada BPH. 

Hal ini menyebabkan sel-sel prostat menjadi lebih sensitif terhadap DHT sehingga 

replikasi sel lebih banyak terjadi dibandingkan dengan prostat normal  yang 

menyebabkan terjadinya BPH. 

Menifestasi klinik dari BPH yaitu LUTS (Lower Urinary Tract Symptoms). 

LUTS adalah istilah umum untuk menjelaskan berbagai gejala berkemih yang 

dikaitkan dengan BPH. Keluhan yang dirasakan oleh pasien BPH dengan adanya 

LUTS yakni gejala obstruksi (voiding symptoms) maupun gejala iritasi (storage 

symptoms). Gejala obstruksi meliputi lemahnya aliran urin, terputus-putusnya 

aliran urin, keraguan pada saat berkemih, kesulitan pada saat miksi dan harus 

mengejan, kandung kemih masih terasa penuh bahkan setelah berkemih. 

Sedangkan gejala iritasi meliputi nyeri saat berkemih, sering merasa ingin 

berkemih, nokturia (Dipiro et al., 2015). 

Tujuan dilakukannya pengobatan pada BPH yaitu untuk mengontrol gejala, 

mencegah terjadinya komplikasi penyakit, dan untuk menunda tindakan 

pembedahan. Pilihan terapi yang diberikan tergantung pada tingkat keparahan dari 

tanda-tanda dan gejalanya, meliputi terapi pemantauan perjalanan penyakit pasien 

(watchful waiting), terapi farmakologi, dan tindakan pembedahan (operasi). 

Pemantauan penyakit pada pasien (watchful waiting) diberikan pada pasien 

dengan tingkat BPH yang ringan dimana pasien dipantau dalam interval waktu 6 

sampai 12 bulan serta pasien diberikan arahan untuk berperilaku hidup sehat atau 

untuk menghindari hal-hal yang dapat memperparah tingkat penyakitnya, contoh 

menghindari mengkonsumsi kafein dan alkohol, sering melakukan pengosongan 

kandung kemih, serta menghindari obat-obatan yang bisa memperparah 

penyakitnya. Terapi farmakologi diberikan pada pasien dengan tingkat BPH 

sedang, tetapi bisa juga sebagai langkah awal untuk terapi sementara pada pasien 
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BPH tingkat berat. Tujuan diberikan terapi farmakologi yaitu mengurangi 

pembesaran kelenjar prostat, merelaksasikan otot polos prostatik, dan 

merelaksasikan otot pada kandung kemih (DiPiro dkk, 2015).  

Golongan obat yang digunakan dalam terapi farmakologi yaitu golongan 

antagonis α-adrenergik, yang membantu mengendurkan otot polos di prostat dan 

kandung kemih, sehingga meningkatkan laju aliran urin sebesar 2 sampai 3 

mL/detik dalam 60% sampai 70% dari pasien dan mengurangi volume urin sisa 

postvoid. Misalnya prazosin, terazosin, doxazosin, tamsulosin, dan alfuzosin yang 

bertujuan untuk merelaksasi otot polos yang berada di leher prostat sehingga bisa 

meningkatkan laju aliran urin hingga 2-3 mL/detik serta mampu mengurangi 

volume PVR urin. Golongan 5α-reductase inhibitor, misalnya finasteride dan 

dutasteride bertujuan untuk mengganggu efek stimulasi dari testosteron dan 

mampu memperlambat perkembangan penyakit serta mengurangi resiko 

terjadinya komplikasi. Sedangkan tindakan pembedahan sendiri dilakukan pada 

pasien dengan tingkat BPH yang berat (DiPiro, 2015). 

Terapi pembedahan yang biasanya dilakukan pada pasien BPH adalah 

transurethral resection of the prostate (TURP). TURP merupakan pembedahan 

kelenjar prostat pada pasien BPH bertujuan untuk menghilangkan obstruksi aliran 

urin (Smeltser and Bare, 2013). Transurethral resection prostate (TURP) menjadi 

salah satu tindakan pembedahan yang paling umum dilakukan untuk mengatasi 

pembesaran prostat. Tindakan pembedahan ini dipilih karena memiliki efek 

minimal jika dibandingkan dengan jenis pembedahan lainnya (Barkin, 2011). 

Pada prosedur TURP dilakukan pemotongan uretra prostat dengan cara bedah 

elektro (electrosurginal). Resiko yang biasanya terjadi pada prosedur TURP ini 

adalah pendarahan, efek samping seksual, infeksi saluran kemih, dan 

inkontinensia urin.  

Pada proses pembedahan BPH pasien berpotensi mengalami Infeksi luka 

operasi yang merupakan infeksi pada tempat didaerah luka setelah tindakan 

bedah. Sumber bakteri pada ILO dapat berasal dari pasien, dokter beserta tim, 

lingkungan, dan termasuk juga instrumentasi (Haryanti et al., 2013). Menurut 

Mangrami, infeksi luka operasi adalah penyebab utama morbiditas, mortalitas dan 

peningkatan biaya rumah sakit, berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa 
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77% kematian pasien bedah berhubungan dengan terjadinya infeksi luka operasi 

(Adysaputra dkk, 2009). Data yang diperoleh dari National Nosocomiali Infection 

Surveillacei(NNIS) mengindikasikan bahwa infeksi luka operasi merupakan 

infeksi ketiga yang paling sering terjadi, sekitar 14-16% dari total pasien di rumah 

sakit mengalami infeksi luka operasi. Sehingga untuk mencegah terjadinya infeksi 

maka pasien yang telah melakukan tindakan pembedahan (operasi) biasanya 

diberikan antibiotik profilaksis (Kapoor, 2012).  

Pemberian antibiotik profilaksis dapat menurunkan kontaminasi bakteri pada 

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

Association of Urology (EAU) Guidelines menyarankan penggunaan sefalosporin 

generasi kedua seperti Sefuroksim maupun ketiga seperti Ceftriakson sebagai 

profilaksis pada prosedur bedah TURP. Americani Urological Association (AUA) 

dalam kebijakannya merekomendasikan penggunaan antibiotik sefalosporin 

generasi pertama seperti Sefazolin atau kedua sebagai profilaksis antibiotik bagi 

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

Obat antibiotik golongan sefalosporin banyak digunakan dalam mengobati 

infeksi yang akan terjadi setelah dilakukan prosedur TURP. Ceftriakson 

merupakan antibiotik golongan sefalosporin generasi ketiga dan sangat banyak 

digunakan pada pasien yang telah mengalami infeksi prostatitis bakterial akut 

(Solomon., 2016). Ceftriakson efektif dalam membunuh bakteri gram positif 

seperti Staphylococcus sp. dan Streptococcus sp. serta gram negatif seperti H. 

Influenza, N. gonorrhea, E. coli, Salmonella sp., Proteus sp. dan Shigella sp. 

Selain itu Ceftriakson juga banyak digunakan pada pasien yang mengalami infeksi 

saluran kemih serta untuk mencegah infeksi sebelum dan sesudah operasi 

dilakukan (Siswandono dkk, 2008). 

Berdasarkan latar belakang dan beberapa penelitian diatas, maka diperlukan 

penelitian mengenai pola penggunaan antibiotik golongan sefalosporin khususnya 

Ceftriakson pada pasien Benign Prostatic Hyperplasia (BPH) di Instalasi Rawat 

Inap Rumah Sakit Umum Daerah Pare. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana pola penggunaan antibiotik sefalosporin generasi ketiga khususnya 

Ceftriakson pada pasien Benign Prostatic Hyperplasia (BPH) di Instalasi Rawat 

Inap Rumah Sakit Umum Daerah Pare? 

1.3 Tujuan penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana pola 

penggunaan antibiotik Ceftriakson pada pasien Benign Prostatic Hyperplasia 

(BPH) di Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit Umum Daerah Pare. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus penelitian ini adalah untuk mengetahui pola penggunaan 

antibiotik Ceftriakson meliputi dosis, kombinasi, frekuensi dan lama pemberian 

yang diberikan pada pasien Benign Prostatic Hyperplasia (BPH) yang dikaitkan 

dengan data laboratorium dan data klinis. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Meningkatkan kualitas pelayan kefarmasian di rumah sakit kepada pasien 

terkait dengan kepatuhan pasien dalam menggunakan antibiotika Ceftriakson pada 

kasus BPH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


