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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Prostat 

Prostat merupakan bagian dari glandular atau kelenjar, bagian dari struktur 

fibromuskular yang memiliki ukuran sebesar biji kenari yang mengelilingi 

bagian pangkal dari uretra pria yang terletak di dasar kandung kemih 

(Martinez dan Satheesh, 2012). Prostat berfungsi mengekskresikan cairan 

dengan jumlah 20%-40%  dari volume ejakulasi dan menyediakan sekresi 

yang bersifat antibakteri, ini berhubungan dengan konsentrasi zink yang tinggi 

pada cairan tersebut. Prostat normal pada pria dewasa memiliki berat sekitar 

15-20 gram (DiPiro et al., 2011). 

Prostat utamanya terdiri dari tiga zona yang berbeda, yaitu zona sentral, 

zona perifer, dan zona transisi yang berdekatan dengan uretra. BPH 

berkembang hampir secara khusus di zona transisi, sedangkan kanker prostat 

berkembang pada zona perifer (Kirby dan Gilling, 2010). Prostat normal 

terdiri dari jaringan stroma dengan jumlah yang lebih tinggi dibandingkan 

jaringan epitel dengan rasio stroma: epitel yaitu 2:1 (DiPiro et al., 2011). 

Epitelium prostat terdiri dari 2 kompartemen selular utama, yakni sel epitel 

dan sel stroma. Kompartemen epitel prostat terdiri dari sel-sel epitel basal, 

intermediet, dan sel neuro endokrin serta sel epitel sekretori luminal. 

Kompartemen stroma berfungsi sebagai dukungan struktural yang utamanya 

terdiri dari jaringan ikat, sel-sel otot polos, dan fibroblast (Berman et al., 

2012) 

 Pada waktu lahir, kelenjar tersebut memiliki berat sekitar 1 gram dan 

tumbuh bersamaan dengan semakin tingginya produksi androgen. Produksi 

hormon androgen semakin meningkat ketika pubertas. Prostat pada orang 

dewasa normal kira kira 20 gram, di dalamnya terdapat uretra posterior 

dengan panjang 2,5-3cm. Selama hidupnya seorang pria memiliki dua periode 

pertumbuhan prostat, yakni saat pubertas dan setelah usia 25 tahun. Saat 

pubertas, prostat membesar dua kali lipat dari ukuran aslinya, sementara 
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periode kedua setelah usia 25 tahun, prostat seorang pria akan tumbuh secara 

perlahan-lahan dan bisa berlangsung seumur hidup. Pembesaran inilah yang 

menjadi awal terjadinya BPH. Sedangkan secara mikroskopik, perubahan 

prostat bisa dilihat sejak seseorang berusia 40 tahun (Schauer & Rowley, 

2011). 

 

Gambar 2.1 Anatomi Fisiologi Prostat. 

2.2 Definisi Benign Prostatic Hyperplasia (BPH) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Perbedaan Anatomi Prostat Normal dengan Prostat BPH 

BPH (Benign prostatic hyperplasia) 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 merupakan istilah histopatologi 

yang digunakan untuk menggambarkan adanya pembesaran pada prostat 
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(Sampekalo et al., 2015). Penyakit benign prostatic hyperplasia (BPH) terjadi 

peningkatan sebanyak 25% pada laki-laki berusia 40-49 tahun, 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 di semua ras 

meskipun ukuran prostat secara keseluruhan bervariasi antara ras satu dengan 

ras lainnya (Martinez dan Satheesh, 2012). 

2.3 Epidemiologi Benign Prostatic Hyperplasia (BPH) 

Menurut penelitiani, secara globaliprevalensi, lebih dari 50% pria berusia 

60 tahun atau lebih dan insidennya memuncak menjadi hingga 90% pada laki-

laki berusia 85 tahun atau lebih (Yoshida et al, 2011). Prevalensi penderita 

penyakit BPH di Amerika pada tahun 2000 yakni berjumlah 9,3 juta dan 

diduga akan terjadi peningkatan sejumlah 19,5 juta pada tahun 2030 bahkan 

bisa mengalami peningkatan melebihi 100% (Parsons, 2013). Di Asiai 

terutama di China diperkirakan prevalensi BPH dalam kelompok usia 40- 49 

tahun sekitar 2,9%, usia 50-59 tahun sekitar 29,0% , usia 60-69 tahun sekitar 

44,7%, usia 70-79 tahun sekitar 58,1% dan pada usia 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 laki-laki 

usia lanjut (Wang et al., 2015). 

Di Indonesiai tepatnya di RSUP DR.M  Djamil Padang berdasarkanidata 

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

2011) terjadi sebanyak 3780 kasus BPH (Khomeini dkk, 2013). Secara 

khususnya di Indonesia, menurut WHOipada tahun 2008 untuk tahun 2005, 

insidensi 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 terjadi 103 kasus pasien dengan BPH yang menjalani operasi, dari 

total 1161 pasien urologi yang menjalani operasi (Unud, 2010). 
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2.4 Etiologi Benign Prostatic Hyperplasia (BPH) 

Hingga sekarang masih belum diketahui secara pasti etiologi/penyebab 

terjadinya BPH, namun beberapa hipotesisi menyebutkan bahwa BPH erat 

kaitanya dengan peningkatan kadar dehidrotestosteron (DHT) dan proses 

menua. Terdapat perubahan mikroskopik pada prostat telah terjadi pada pria 

usia 30-40 tahun. Bila perubahan mikroskopik ini berkembang, akan terjadi 

perubahan patologik anatomi yang ada pada pria usia 50 tahun, dan angka 

kejadiannya sekitar 50%, untuk usia 80 tahun angka kejadianya sekitar 80%, 

dan usia 90 tahun sekitar 100% (Purnomo, 2011). 

Etiologi yang belum jelas maka 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), teori sel stem. 

1. Teori Dehidrotestosteron (DHT) 

Pertumbuhan kelenjar prostat sangat tergantung pada hormone testosteron. 

Dimana pada kelenjar prostat, hormon ini akan dirubah menjadi metabolit 

aktif 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. 

2. Teori hormon ( ketidak seimbangan antara estrogen dan testosteron)  

Pada usia yang semakin tua, terjadi penurunan kadar testosterone 

sedangkan kadar estrogen relative tetap, sehingga terjadi  perbandingan antara 

kadar estrogen dan testosterone relative meningkat. Hormon estrogen didalam 

prostat memiliki peranan dalam terjadinya poliferasi sel-sel kelenjar prostat 
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dengan cara meningkatkan jumlah reseptor androgen, dan menurunkan jumlah 

kematian sel-sel prostat (apoptosis). Meskipun rangsangan terbentuknya sel-

sel baru akibat rangsangan testosterone meningkat, tetapi sel-sel prostat telah 

ada mempunyai umur yang lebih panjang sehingga masa prostat jadi lebih 

besar. 

3. Faktor interaksi Stroma dan epitel epitel. 

Diferensiasi dan pertumbuhan sel epitel prostat secara tidak langsung 

dikontrol oleh sel-sel stroma melalui suatu mediator yang disebut Growth 

factor. Setelah sel-sel stroma mendapatkan stimulasi dari DHT dan estradiol, 

sel-sel stroma mensintesis suatu growth faktor yang selanjutnya 

mempengaruhi sel-sel stroma itu sendiri intrakrin dan autokrin, serta 

mempengaruhi sel-sel epitel parakrin. Stimulasi itu menyebabkan terjadinya 

poliferasi sel-sel epitel maupun sel stroma. Basic Fibroblast Growth Factor 

(bFGF) dapat menstimulasi sel stroma dan ditemukan dengan konsentrasi 

yang lebih besar pada pasien dengan pembesaran prostad jinak. bFGF dapat 

diakibatkan oleh adanya mikrotrauma karena miksi, ejakulasi atau infeksi. 

4. Teori berkurangnya kematian sel (apoptosis) 

Progam kematian sel (apoptosis) pada sel prostat adalah mekanisme 

fisiologik untuk mempertahankan homeostatis kelenjar prostat. Pada apoptosis 

terjadi kondensasi dan fragmentasi sel, yang selanjutnya sel-sel yang 

mengalami apoptosis akan difagositosis oleh sel-sel di sekitarnya, kemudian 

didegradasi oleh enzim lisosom. Pada jaringan normal, terdapat keseimbangan 

antara laju poliferasi sel dengan kematian sel. Pada saat terjadi pertumbuhan 

prostat sampai pada prostat dewasa, penambahan jumlah sel-sel prostat baru 

dengan yang  mati dalam keadaan seimbang. Berkurangnya jumlah sel-sel 

prostat baru dengan prostat yang mengalami apoptosis menyebabkan jumlah 

sel-sel prostat secara keseluruhan menjadi meningkat, sehingga terjadi 

pertambahan masa prostat. 

5. Teori sel stem 

Sel-sel yang telah apoptosis selalu dapat diganti dengan sel-sel baru.  

Didalam kelenjar prostat istilah ini dikenal dengan suatu sel stem, yaitu sel 

yang mempunyai kemampuan berpoliferasi sangat ekstensif. Kehidupan sel ini 
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sangat tergantung pada keberadaan  hormone androgen, sehingga jika hormon 

androgen kadarnya menurun, akan terjadi apoptosis. Terjadinya poliferasi sel-

sel BPH dipostulasikan sebagai ketidaktepatan aktivitas sel stem sehingga 

terjadi produksi yang berlebihan sel stroma maupun sel epitel. 

2.5 Faktor Resiko Benign Prostatic Hyperplasia (BPH) 

Faktor-faktor resiko terjadinya BPH masih belum jelas, beberapa 

penelitian mengarah pada predisposisi genetik atau perbedaan ras. Kira-kira 

50% laki-laki berusia dibawah 60 tahun yang menjalani operasi BPH memiliki 

faktor keturunan yang kemungkinan besar bersifat autosomal dominan, 

dimana penderita yang memiliki orangtua menderita BPH sehingga memiliki 

resiko 4x lipat lebih besar dibandingkan dengan yang tidak memiliki 

keturunan penderita BPH (Cooperberg, 2013). 

2.6 Patofisiologi Benign Prostatic Hyperplasia (BPH) 

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., 2018).  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). Penekanan uretra dan secara 

bersamaan terjadi peningkatan nada adrenergik menyebabkan BOO dan 

LUTSs (Martinez dan Satheesh, 2012). BOO atau juga dikenal sebagai gejala 

obstruktif terjadi ketika faktor dinamis atau faktor statis mengurangi 

pengosongan kandung kemih sehingga kecepatan aliran urin menjadi 

berkurang akibatnya pengosongan menjadi tidak tuntas dan lambat (DiPiro et 
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al., 2011). BOO dapat terjadi dengan atau tanpa LUTSs dan BPH (Roehrborn, 

2012b). Pada pasien BPH, BOO dapat menjadi penyebab utama dari 

terjadinya LUTSs. 

2.7 Manifestasi Klinik Benign Prostatic Hyperplasia (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). 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Kapoor et al., (2012) menyebutkan 

bahwa gejala komplek dari LUTS yaitu terjadinya nokturia, kesulitan pada 

saat memulai buang air kecil, terjadinya penurunan kekuatan dan gangguan 

aliran pada saat miksi. Tanda dan gejala dari BPH dapat dikuantifikasikan 

berdasarkan IPSS (International Prostate Symptoms Score). Nilai ini 

digunakan untuk menentukan derajat penyakit pasien BPH. Pasien dengan 

nilai IPSS 0-7 dikategorikan kedalam gejala ringan, pasien dengan nilai IPSS 

8-19 dikategorikan dalam gejala sedang, dan nilai IPSS 20-35 dikategorikan 

kedalam gejala berat (Dipiro et al., 2015). 

2.8 Komplikasi pada Benign Prostatic Hyperplasia (BPH) 

Apabila tidak ditangani dengan baik, BPH dapat menyebabkan beberapa 

komplikasi. Sumbatan pada saat berkemih dan retensi urin yang terjadi dapat 

menyebabkan peningkatan tekanan di dalam kandung kemih dan terbatasnya 

aliran urin dari ginjal sehingga dapat meningkatkan tekanan di dalam ginjal. 

Tekanan yang meningkat ini dapat mempengaruhi fungsi ginjal. Jika sumbatan 

tetap terjadi dapat menyebabkan kandung kemih menjadi overstretch 

(peregangan berlebih) sehingga dapat mengakibatkan pembuluh darah vena 

kecil pada kandung kemih dan uretra juga meregang. Kadang-kadang, 
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peregangan berlebih tersebut dapat menyebabkan pecahnya pembuluh darah 

vena kecil dan mengakibatkan adanya darah di dalam urin. Gejala yang paling 

dirasakan adalah rasa nyeri pada perut bagian bawah. 

Menurut Sjamsuhidajat dan De Jong (2005) komplikasi BPH adalah : 

1. Retensi urin akut, terjadi apabila buli-buli menjadi dekompensasi 

2. Infeksi saluran kemih 

3. Involusi kontraksi kandung kemih 

4. Refluk kandung kemih 

5. 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. 

6. Gagal ginjal bisa dipercepat jika terjadi infeksi 

7. Hematuri, terjadi karena selalu terdapat sisa urin, sehingga dapat terbentuk 

batu endapan dalam buli-buli, batu ini akan menambah keluhan iritasi. Batu 

tersebut dapat pula menibulkan sistitis, dan bila terjadi refluks dapat 

mengakibatkan pielonefritis. 

8. Hernia atau hemoroid lama-kelamaan dapat terjadi dikarenakan pada waktu 

miksi pasien harus mengedan. 

2.9 Pemeriksaan dan Diagnosa Benign Prostatic Hyperplasia BPH 

Pemeriksaan awal dapat dilakukan anamnesis untuk mengetahui riwayat 

penyakit pasien kemudian dilakukan pemeriksaan fisik dan dilakukan 

pengukuran pengosongan yang meliputi laju rata-rata aliran urin, laju puncak 

aliran urin, serta volume residual urin setelah dilakukan pengosongan. 

Dilakukan pengukuran kadar serum PSA (Prostate Spesific Antigen) dan 

pemeriksaan rektal yang bertujuan untuk memperkirakan ukuran prostat pada 

pasien (Kapoor et al., 2012). Pemeriksaan rektal dapat pula dijadikan sebagai 

pemeriksaan fisik pada pasien. Pemeriksaan fisik pada pasien BPH dapat 

dilakukan dengan cara colok dubur (Digital Rectal Examination) yang dimana 

akan dijumpai pembesaran prostat teraba simetris dengan konsistensi yang 

kenyal adanya pendorongan prostat ke arah rektum. Pada keadaan normal 

prostat teraba berada di garis tengah. Sedangkan PSA digunakan untuk 

membedakan antara BPH dengan kanker prostat, walaupun PSA sendiri bukan 
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merupakan penanda yang spesifik untuk menentukan kanker prostat. Serum 

PSA digunakan untuk mendeteksi sejauh mana perjalanan penyakit dari BPH. 

Semakin tinggi kadar serum PSA maka hal ini akan mengakibatkan 

pertumbuhan prostat yang semakin cepat dan PSA ini juga digunakan untuk 

mengetahui besarnya volume dari kelenjar prostat (Kapoor et al., 2012). 

TABEL II.1 Klasifikasi derajat penyakit BPH berdasarkan nilai IPSS  

(Dipiro et al., 2015). 

NILAI IPSS DERAJAT BPH 

0-7 Derajat Ringan 

8-18 Derajat Sedang 

20-35 Derajat Berat 

 

Analisis gejala ini terdiri atas tujuh pertanyaan yang berhubungan dengan 

keluhan LUTS yang masing-masing memiliki nilai 0 hingga 5 dengan total 

maksimum dan satu pertanyaan mengenai kualitas hidup (quality of life atau 

QoL).  Skor total akan digunakan dalam menentukan diagnosa dan pembagian 

dari gejala LUTS yang dibagi atas 3 bagian yaitu ringan (IPSS 0-7), sedang 

(IPSS 8-19) atau berat (IPSS 20-35) tergantung pada banyaknya gejala yang 

mengganggu kualitas hidup dan aktivitas penderita. Dengan memakai piranti 

skoring IPSS dapat ditentukan kapan seseorang pasien memerlukan terapi. 

Sebagai patokan jika skoring >7 berarti pasien perlu mendapatkan terapi 

farmakologi atau terapi lain. Semua informasi ini dapat membantu dalam 

memahami seberapa mengganggunya gejala berkemih dan menentukan 

tatalaksana yang terbaik untuk pasien penderita BPH. 

2.10 Penatalaksanaan Terapi  Benign Prostatic Hyperplasia (BPH) 

Penatalaksanaan terapi dengan pasien BPH bertujuan untuk meningkatkan 

kualitas hidup pasien, yaitu untuk mengontrol gejala, mencegah terjadinya 

komplikasi penyakit, dan untuk menunda tindakan pembedahan. Pilihan terapi 
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yang diberikan tergantung pada tingkat keparahan dari tanda-tanda dan 

gejalanya yang meliputi terapi pemantauan perjalanan penyakit pasien 

(watchful waiting), terapi farmakologi (non invasif), serta tindakan 

pembedahan (invasif) (Dipiro et al., 2015). Tujuan dilakukan terapi yaitu 

untuk memperbaiki keluhan miksi , meningkatkan kualitas hidup pasien, 

mengurangi gejala obstruksi, mengembalikan fungsi ginjal, mengurangi 

volume residu urin setelah miksi dan mencegah progressivitas dari penyakit. 

2.10.1 Watchful Waiting 

Watchful waiting atau surveilans aktif adalah strategi penanganan yang 

lebih disukai untuk pasien BPH dengan gejala ringan yaitu pasien dengan 

LUTSs sekunder dengan skor IPSS <8 dan pasien dengan gejala sedang atau 

berat dengan skor IPSS rata-rata lebih dari atau sama dengan 8 yang tidak 

terganggu oleh LUTSs yang mereka alami serta belum mengalami komplikasi 

LUTs dan BOO (AUA, 2010). Pemantauan penyakit 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 

bisa memperparah penyakitnya, contoh menghindari mengkonsumsi kafein 

dan alkohol, sering melakukan pengosongan kandung kemih, serta 

menghindari obat-obatan yang bisa memperparah penyakitnya (Dipiro et al., 

2015). Selain itu, juga menghindari penggunaan obat-obatan seperti 

dekongestan, antihistamin, antidepresan, dan diuretik, melatih kandung kemih 

untuk menahan lebih banyak urin untuk waktu yang lebih lama, dan melatih 

otot-otot dasar panggul, serta mencegah dan mengobati sembelit (NIH, 2014). 

Terapi ini bertujuan untuk memantau dan mengetahui perkembangan penyakit 

BPH yang diderita oleh pasien. 

2.10.2 Terapi Farmakologi 

Terapi farmakologi diberikan pada pasien dengan tingkat BPH sedang, 

tetapi bisa juga sebagai langkah awal untuk terapi sementara pada pasien BPH 

tingkat berat. Tujuan diberikan terapi farmakologi yaitu mengurangi 
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pembesaran kelenjar prostat, merelaksasikan otot polos prostatik, dan 

merelaksasikan otot detrusor kandung kemih. Golongan obat yang digunakan 

dalam terapi farmakologi yaitu golongan α-bloker dan golongan 5α-reductase 

inhibitor (Dipiro et al,. 2015). 

2.10.2.1 Golongan α-Bloker 

Terdapat 3 subtipe dari reseptor α1-adrenergik yaitu reseptor α1A, α1B 

dan α1D. Subtipe reseptor α1A adalah yang paling dominan dalam prostat 

(Chan, 2011). Berdasarkan patofisiologi BPH klinis, terjadinya BOO 

dimediasi oleh reseptor α1-adrenergik yang mengakibatkan kontraksi otot 

polos prostat. Golongan obat ini 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 (post-void residual) urin 

(Dipiro et al,. 2015). Obat ini memiliki waktu paruh yang panjang yaitu dalam 

waktu tiga sampai lima hari. Obat golongan ini penggunaannya harus 

dilakukan pemantauan karena obat golongan α-bloker ini selektif menurunkan 

tekanan darah, dan dilakukan pemantauan pada pasien dengan kegagalan hati 

dan kegagalan ginjal berat. Hal inilah yang mendasari α1-adrenergik blocker 

digunakan dalam pengobatan BPH dan kebanyakan digunakan untuk 

pengobatan LUTSs sekunder pada BPH (McNicholas et al., 2012). α1-

adrenergic blocker menyebabkan sedikit perubahan pada curah jantung, aliran 

darah ginjal, dan laju filtrasi glomerulus. Efek samping dari α1-adrenergic 

blocker yaitu dapat menyebabkan pusing, kekurangan energi, hidung 

tersumbat, sakit kepala, mengantuk, disfungsi seksual, asthenia, dan hipotensi 

ortostatik (Anderson, 2015). Dosis obat golongan α-Bloker yang digunakan 

pada pasien BPH yaitu prazosin 1- 5 mg diberikan 2xsehari, Terazosin 1-10 

mg/hari, Doxazosin 1-8 mg/hari, Tamsulosin 0,4 atau 0,8 mg/hari dan 

Alfuzosin 10 mg/hari (McVary et al., 2010). 

2.10.2.2 Golongan 5α-reductase inhibitors 

Terdapat 2 agen 5-ARIs yang tersedia saat ini, yaitu Finasteride dan 

Dutasteride. Kedua obat ini bekerja dengan menghambat enzim 5-α reduktase 
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yang bertanggung jawab mengonversi testosteron menjadi DHT yang lebih 

aktif. DHT adalah androgen yang menstimulasi pertumbuhan prostat. Dengan 

menekan produksi DHT, prostat akan mengalami penyusutan atau 

pengurangan volume (Anderson, 2015). Pengurangan volume prostat 

kemungkinan juga akan menurunkan komponen statis dari BOO yang 

diakibatkan oleh BPH (McNicholas et al., 2012). Obat ini juga terbukti dapat 

memperbaikan aliran urin, skor gejala IPSS, mengurangi timbulnya 

komplikasi seperti AUR, dan untuk keperluan intervensi bedah dalam 

manajemen BPH (Martinez dan Satheesh, 2012). 5-ARIs pada umumnya 

kurang memberikan perbaikan gejala dibandingkan dengan α1- adrenergic 

blocker dan onset aksi 5-ARIs juga lebih lambat yaitu 3-6 bulan. Akan tetapi, 

dapat mengurangi risiko jangka panjang berkembangnya AUR dan operasi 

(Chan, 2011). Pada penelitian yang dilakukan oleh Hagberg et al., (2016) 

dilakukan pemantauan pada pasien BPH dengan tingkat disfungsi ereksi yang 

tinggi. Hal tersebut terbukti bahwa setelah pasien diberikan obat golongan 5α-

reductase inhibitor menyebabkan tingkat disfungsi ereksi pasien mengalami 

penurunan. Dosis obat golongan 5α-reductase inhibitor yang digunakan pada 

pasien BPH yaitu finasteride 5mg/hari sedangkan dosis dutasteride yaitu 0,5 

mg/hari (McVary et al., 2010; MIMS., 2015). 

2.10.2.3 Antagonis  Reseptor Muskarinik 

Pengobatan dengan menggunakan obat-obatan antagonis reseptor 

muskarinik bertujuan untuk menghambat atau mengurangi stimulasi reseptor 

muskarinik sehingga akan mengurangi kontraksi sel otot polos kandung 

kemih. Beberapa obat antagonis reseptor muskarinik yang terdapat  di 

Indonesia adalah fesoterodine fumarate, propiverine HCL, solifenacin 

succinate, dan tolterodine l-tartrate. 

Penggunaan  antimuskarinik terutama untuk memperbaiki gejala storage 

LUTS.  Analisis pada kelompok pasien dengan nilai PSA<1,3 ng/ml (≈volume 

Prostat kecil) menunjukkan pemberian antimuskarinik  bermanfaat. Sampai 

saat ini, penggunaan antimuskarinik pada pasien dengan BOO masih terdapat 

kontroversi, khususnya yang berhubungan dengan risiko  terjadinya retensi 
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urine akut. Oleh karena itu,  perlu dilakukan evaluasi rutin keluhan dengan 

IPSS dan sisa urine pasca berkemih. Sebaiknya, penggunaan antimuskarinik 

dipertimbangkan jika penggunaan α-blocker tidak  mengurangi gejala storage. 

Penggunaan antimuskarinik dapat menimbulkan efek samping, seperti mulut 

kering  (sampai dengan 16%), konstipasi (sampai dengan 4%), kesulitan 

berkemih (sampai dengan 2%), nasopharyngitis (sampai dengan 3%), dan 

pusing (sampai dengan 5%)) (Guidline BPH, 2015). 

2.10.2.4 Phospodiesterase 5  inhibitor 

Phospodiesterase 5 inhibitor (PDE 5 inhibitor) meningkatkan konsentrasi 

dan memperpanjang aktivitas dari cyclic guanosine monophosphate (cGMP) 

intraseluler, sehingga dapat mengurangi tonus otot polos detrusor, prostat, dan 

uretra. Di Indonesia, saat ini ada 3  jenis PDE5 inhibitor yang tersedia, yaitu 

sildenafil, vardenafil, dan tadalafil. Sampai saat ini,  hanya tadalafil dengan 

dosis 5mg per hari yang direkomendasikan untuk pengobatan LUTS. Tadalafil 

5mg per hari dapat menurunkan nilai IPS sebesar 22-37%. Penurunan yang 

bermakna ini dirasakan setelah pemakaian 1 minggu. Pada penelitian uji klinis 

data meta-analisis menunjukkan PDE 5 inhibitor memberikan efek lebih baik 

pada pria usia lebih muda dengan indeks  massa tubuh yang  rendah dengan 

keluhan LUTS berat (Guidline BPH, 2015). 

2.10.3 Terapi Intervensi 

Terapi intervensi atau pembedahan merupakan terapi yang dilakukan pada 

pasien BPH dengan tingkat gejala yang tinggi. Terapi ini juga dilakukan pada 

pasien yang tidak menunjukkan perbaikan setelah diberikan terapi 

farmakologi dan pada pasien yang menolak ketika diberikan terapi 

farmakologi. Pembedahan saat ini merupakan pilihan yang sangat tepat karena 

banyak pasien dengan penyakit BPH ketika diberikan terapi farmakologis 

harus memerlukan waktu pemantauan yang sangat panjang (Purnomo., 2003). 

Terapi invasif pada pasien BPH dibagi menjadi dua yaitu Minimally Invasive 

Therapies dan Surgical Therapies (Paolone David., 2010). 
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2.10.3.1 Minimally Invasive Therapies 

2.10.3.1.1 Transurethral Needle Ablation (TUNA) 

Prosedur TUNA merupakan prosedur yang menggunakan energi dari 

frekuensi radio yang dapat menimbulkan panas sampai mencapai 1000C, 

sehingga menyebabkan nekrosis pada jaringan prostat. Sistem ini terdiri atas 

kateter TUNA yang dihubungkan dengan generator yang dapat 

membangkitkan energi pada frekuensi radio 490 kHz (Purnomo,. 2003). Panas 

yang dihasilkan dapat mengakibatkan nekrosis lokal pada prostat sehingga 

digunakan Shield untuk melindungi uretra dari kerusakan akibat adanya panas 

tersebut. Sistem TUNA dapat meningkatkan laju aliran urin (McVary et al., 

2010). Pada prosedur ini memerlukan anestesi lokal. Efek samping dari 

prosedur ini yaitu dapat mengakibatkan perdarahan dan infeksi saluran kemih 

(Reynard et al., 2013). 

2.10.3.1.2 Transurethral Microwave Thermotheraphy (TUMT) 

Prosedur TUMT dilakukan dengan cara mengaliri gelombang mikro-

komputer melalui kateter yang terpasang di dalam uretra untuk memanaskan 

dan menghancurkan kelebihan dari kelenjar prostat yang dapat menyumbat 

aliran kemih (Reynard et al., 2013). Besar dan arah pancaran energi diatur 

melalui sebuah komputer pemanasan dengan gelombang mikro pada frekuensi 

915-1296 Mhz yang dipancarkan melalui antena yang diletakkan di dalam 

uretra. Keuntungan dari prosedur ini yaitu memiliki tingkat morbiditas yang 

relatif rendah, dapat dilakukan tanpa anestesi, dapat dijalani oleh pasien yang 

kondisinya kurang baik jika menjalani pembedahan, dan dapat dilakukan pada 

pasien rawat jalan. Cara ini direkomendasikan bagi prostat yang ukurannya 

kecil (Purnomo,. 2003). Selama berlansungnya prosedur, digunakan sistem 

pendingin yang dapat berfungsi melindungi uretra. TUMT belum dilaporkan 

dapat mengakibatkan disfungsi ereksi atau inkontinesia. Meskipun terapi ini 

tidak dapat menyembuhkan BPH, namun dapat mengurangi frekuensi miksi 

(McVary et al., 2010). 
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2.10.3.2 Surgical Therapies 

2.10.3.2.1 Open Prostatectomy 

Prosedur ini merupakan prosedur yang digunakan pada pasien BPH yang 

mengalami LUTS yang sangat parah dan memiliki prostat yang sangat besar. 

Pembedahan terbuka ini digunakan pada pasien BPH dengan ukuran volume  

prostat antara 80-100cm3. Prosedur ini tergolong kedalam operasi bersih 

terkontaminasi yang dimana dapat mengakibatkan terjadinya infeksi. Tanda-

tanda pasien ketika terjadi infeksi yaitu demam, nyeri, operasinya bernanah, 

luka operasi terbuka dan sepsis (McVary et al., 2010). 

2.10.3.2.2 Transurethral Resection of The Prostate (TURP) 

TURP merupakan tindakan operasi  endoskopi standar baku untuk 

pelaksanaan pembesaran kelenjar prostat jinak dengan volume prostat 30-

80ml. Akan tetapi, tidak ada batas maksimal volume prostat untuk tindakan ini 

di kepustakaan, hal ini tergantung dari pengalaman  spesialis urologi, 

kecepatan reseksi, dan alat yang digunakan. Secara umum, TURP dapat 

memperbaiki gejala BPH hingga 90% dan meningkatkan laju pancaran  urine 

hingga 100%.  

Pada prosedur ini mempergunakan cairan irigan (pembilas) agar daerah 

yang akan direseksi tetap terang dan tidak tertutup oleh darah. Cairan yang 

dipergunakan adalah berupa larutan non ionic, yang dimaksudkan agar tidak 

terjadi hantaran listrik pada saat operasi. Cairan yang sering dipakai dan 

harganya cukup murah yaitu H2O steril (aquades). Salah satu kerugian dari 

aquades adalah sifatnya yang hipotonik sehingga cairan ini dapat masuk ke 

sirkulasi sistemik melalui pembuluh darah vena yang terbuka pada saat 

reseksi. H2O juga dapat menyebabkan terjadinya hiponatremia relatif atau 

gejala intoksikasi air atau dikenal dengan sindroma TURP. Sindroma ini 

ditandai dengan pasien yang mulai gelisah, tekanan darah meningkat, dan 

terdapat bradikardi. Jika tidak segera diatasi, pasien akan mengalami edema 

otak yang akhirnya jatuh dalam koma dan meninggal. Angka mortalitas 

sindroma TURP ini adalah sebesar 0,99 %. Untuk mengurangi resiko 
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timbulnya sindroma TURP operator harus membatasi diri untuk tidak 

melakukan reseksi lebih dari 1 jam. Di samping itu beberapa operator 

memasang sistostomi suprapubik terlebih dahulu sebelum reseksi, sehingga 

dapat mengurangi penyerapan air ke sirkulasi sistemik. Penggunaan cairan 

non ionik lain selain H2O yaitu glisin dapat mengurangi resiko hiponatremia 

pada TURP, tetapi karena harganya cukup mahal beberapa klinik urologi di 

Indonesia lebih memilih pemakaian aquades sebagai cairan irigasi. TURP 

merupakan standar emas atau pilihan utama pembedahan pada pasien BPH 

(Purnomo,. 2003). Karena TURP merupakan prosedur yang sangat efisien dan 

aman untuk pasien dengan gejala LUTS sedang hingga berat (Pinheiro et al., 

2012). 

2.10.3.2.3 Transurethral Incision of The Prostate (TUIP) 

Transurethral Incision of the Prostate (TUIP) atau insisi leher kandung 

kemih (Bladder neck insicion) direkomendasikan pada prostat yang ukurannya 

kecil (kurang dari 30 ml) dan tidak terdapat pembesaran lobus medius prostat. 

TUIP  mampu memperbaiki keluhan akibat BPH. Sebelum melakukan 

tindakan ini, harus disingkirkan kemungkinan adanya karsinoma prostat 

dengan melakukan colok dubur, melakukan pemeriksaan ultrasonografi 

transrektal, dan pengukuran kadar PSA (Purnomo,. 2003). Teknik yang 

dilakukan adalah dengan memasukan instrument kedalam uretra. Satu atau 

dua buah insisi dibuat pada prostat dan kapsul prostat untuk mengurangi 

tekanan prostat pada uretra dan mengurangi konstriksi uretral. Komplikasi dari 

TUIP adalah pasien bisa mengalami ejakulasi retrograde (0-37%) (Smeltzer 

dan Bare, 2002). 

2.10.3.2.4 Transurethral Electrovaporization of The Prostate (TUVP) 

Cara elektrovaporisasi prostat adalah sama dengan TURP, hanya saja 

teknik ini memakai roller ball yang spesifik dan dengan mesin diatermi yang 

cukup kuat, sehingga mampu membuat vaporisasi kelenjar prostat. Teknik ini 

cukup aman, tidak banyak menimbulkan perdarahan pada saat operasi, dan 
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masa rawat di rumah sakit lebih singkat. Tetapi prosedur ini dapat 

menyebabkan efek samping iritasi (Purnomo, 2003). 

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 cara menembakkan sinar laser fiber 550 mikron. Prosedur ini 

bertujuan untuk memaksimumkan laju aliran urin (McVary et al., 2010). 

2.10.3.2.6 Holmium Laser Ablation of The Prostate (HoLAP) 

Prosedur ini digunakan untuk mengobati jaringan prostat dengan cara 

menembakkan laser fiber 550 mikron dan dengan panjang gelombang 2120 

nm yang dapat diserap terutama oleh air dan dapat menghasilkan penetrasi 

optik pada kedalaman 0,4 mm. Efek samping HoLAP sama dengan TURP 

yaitu infeksi dan perdarahan (McVary et al., 2010). 

2.10.3.2.7 Holmium Laser Enucleation of The Prostate (HoLEP)  

Holmium Laser Enucleation of The Prostate merupakan prosedur yang 

digunakan pada pasien yang telah melakukan pembedahan dengan open 

prostatectomy. Pada prosedur ini dilakukan dengan cara memasukkan alat 

yang disebut resectoscope melalui penis kedalam uretra. Efek samping yang 

dapat terjadi yaitu perdarahan (McVary et al., 2010). 

2.10.3.2.8 Holmium Laser Resection of The Prostate (HoLRP) 

Holmium Laser Resection of The Prostate merupakan prosedur dengan 

adenoma prostat yang direseksi menggunakan serat laser holmium. Pada 

prosedur ini dapat terjadi perdarahan sehingga perlu dilakukan transfusi darah 

dan dapat menyebabkan sindroma transuretral reseksi (McVary et al., 2010). 

2.11 Tinjauan Infeksi 

2.11.1 Infeksi Saluran Kemih 

Infeksi saluran kemih (ISK) adalah sebuah istilah untuk berbagai kondisi 

klinis yang bervariasi, mulai dari adanya bakteri pada urin tanpa disertai 
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gejala, sampai infeksi berat pada ginjal yang disertai sepsis.  ISK merupakan 

salah satu masalah kesehatan yang paling umum. Diperkirakan terdapat 150 

juta pasien di diagnosa dengan ISK per tahunnya (Nguyen, 2012). Infeksi 

saluran kemih sangat erat kaitannya dengan pasien BPH. Karena aliran urin 

terhambat akibat pembesaran prostat, maka mikroorganisme yang terkandung 

didalam urin tidak dapat tersapu bersih. Mikroorganisme sering menyebabkan 

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

aerob atau mikroba lain. Karena itu, urin dalam ginjal dan buli-buli biasanya 

steril. Pertumbuan bakteri pada ISK, yang mencapai ≥ 100.000 unit koloni per 

ml urin segar yang diambil pagi hari digunakan sebagai batasan diagnosa ISK. 

Escherichia coli menduduki presentasi biakan paling tinggi yaitu sekitar 50-

90% (Kumala dkk, 2009). 

Survey dari kelompok peneliti AMRINii(Anti Microbial Resistance In 

Indonesia), di RSUP Dr. Kariadi Semarang tahun 2002, angka kejadian infeksi 

luka operasi profunda (Deep Incisional) sebesar 3%, infeksi aliran darah 

primer (phlebitis) sebesar 6% dan infeksi saluran kemih dengan angka 

kejadian paling tinggi yaitu 11% (Kasmad dkk., 2017). 

2.11.2 Infeksi Nosokominal 

Infeksi nosokominal adalah infeksi yang terjadi di rumah sakit dan 

menyerang pasien yang sedang dalam proses perawatan. Berdasarkan data dari 

beberapa penelitian pada tahun 1995-2010, prevalensi infeksi nosokominal di 

negara-negara berpendapat tinggi berkisar antara 3,5-12% sementara di 

negara-negara berpendapat rendah  dan menengah berkisar antara 5,7-19,1%, 

termasuk 7,1% di Indonesia (Wikansari dkk, 2012). Infeksi nosokomial 

mencakup infeksi kateter, luka operasi, saluran kemih dan saluran pernapasan. 

Menurut WHO, 80% infeksi saluran urin disebabkan oleh pemakaian kateter 

dalam waktu yang lama dan tidak diganti. Infeksi nosokomial dapat 

disebabkan oleh bakterin gram negative maupun gram positif. Bakteri gram 

negative terdiri Pseudomonas sp, Enterobacter aeroginosa, Escherechia coli, 

Proreus mirabilis. Bakteri gram positif terdiri dari golongan Staphylcccus 

koagulase negative,   meliputi beberapa spesies seperti Staphylococcus 
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epidermis, Staphylococcus haemolyticus, Staphylococcus aureus, 

Staphylococcus hominis, Staphylococcus warner. Berdasarkan penelitian 

RSUD dr. Saiful Anwar Malangi prevalensi Staphylococcus koagulase 

negative paling tinggi diantara bakteri yang dapat diidentifikasi dari kultur 

positif sampel darah pasien (Dzen, dkk., 2015). The European prevalence of 

Infection in Intensive Care (EPIC) study di Eropa menunjukkan prevalensi 

infeksi Staphylococcus koagulase negative sebanyak 44,9% di unit perawatan 

intensif yang terkait dengan pemasangan kateter intravena. Angka kematian 

infeksi yang disebabkan oleh bakteri  tersebut berkisar 18,5-57%.  

Infeksi nosokomial terjadi karena masuknya mikroorganisme penginfeksi 

melewati barrier tubuh, serta ketidak mampuan tubuh melawan infeksi. Infeksi 

nosokomial disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. 

Faktor internal meliputi flora normal dari pasien dan faktor eksternal meliputi 

lingkungan rumah sakit, makanan, udara, pemakaian infus, pemakaian kateter 

dalam waktu lama dan tidak diganti-ganti, serta benda dan bahan yang tidak 

steril (Kowalski, 2007). 

2.11.3 Infeksi Luka Operasi (ILO) 

Survei oleh WHO menunjukkan 5%-34% dari total infeksi nosokomial 

adalah infeksi luka operasi. Infeksi luka operasi adalah infeksi pada tempat 

didaerah luka setelah tindakan bedah. Infeksi ini terjadi dalam kurun waktu 30 

hari setelah tindakan operasi jika tidak ada tindakan implantasi, atau dalam 

kurun waktu 1 tahun setelah tindakan operasi jika ada dilakukan implantasi 

dan infeksi yang tampak ada hubunganya setelah dilakukan tindakan operasi. 

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

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

luka operasi (Surgical Site Infection/SSI) merupakan hasil kontamina bakteri 

yang masuk saat operasi berlangsung atau setelah operasi. Menurut Mangram, 

infeksi luka operasi adalah penyebab utama morbiditas, mortalitas dan 

peningkatan biaya rumah sakit, berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa 

77% kematian pasien bedah berhubungan dengan terjadinya infeksi luka 

operasi (Adysaputra dkk, 2009). Data yang diperoleh dari National 
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Nosocomial Infection Surveillace (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. Karakteristik 

pasien yang perlu diwaspadai terhadap resiko kemungkinan terkena SSI 

adalah umur pasien dan penyakit penyerta yang dialami pasien. Umur pasien 

perlu diwaspadai terkait hubungannya dengan kejadian SSI, misalnya pada 

kasus geriatrik terdapat banyak kemungkinan yang akan muncul dan 

mempengaruhi kejadian SSI seperti menurunnya ketahanan immunologis 

tubuh, malnutriri, hipoalbumin, dan intake yang kurang adekuat sering terjadi 

pada usia lanjut (Faridah dkk, 2012). 

2.11.4 Bedah Urologi dan Resiko Terjadi Infeksi 

Bedah pada traktus urinarius pada kasus BPH, termasuk dalam bedah 

bersih terkontaminasi. Prostatektomi ini terkait dengan komplikasi pasca 

operasi yang diterima. Resiko terjadinya infeksi pada bedah bersih 

terkontaminasi yaitu 4-10% sedangkan pada bedah terkontaminasi yaitu 

sebesar 10-15%. Pasien memiliki resiko terjadinya infeksi apabila daya tahan 

tubuh pasien melemah dan tidak dapat melawan bakteri patogen (Grabe et al., 

2011).  

Pada bedah bersih terkontaminasi dan bedah terkontaminasi terjadi infeksi 

yang disebabkan karena adanya bakteri endogen yang berada pada kulit.Untuk 

mengurangi prevalensi terjadinya infeksi pada bedah bersih terkontaminasi, 

maka diperlukan pemberian antibiotik profilaksis. Di beberapa rumah sakit, 

pemberian antibiotik profilaksis secara luas digunakan pada prosedur 

pembedahan (Bratzler et al., 2013).  Penggunaan antibiotik profilaksis didasari 

atas kelas operasi, yaitu operasi bersih dan bersih terkontaminasi. Pemberian 

antibiotik profilaksis yaitu 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 
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pemilihan jenis juga mempertimbangkan konsentrasi antibiotik dalam jaringan 

saat mulai dan selama operasi berlangsung (Kemenkes RI, 2011). 

TABEL II.2 Kelas Operasi dan Penggunaan Antibiotik  

(Permenkes Antibiotika No.2406/XII/2011) 

Kelas 

Operasi 

Definisi Penggunaan Antibiotik 

Operasi 

Bersih 

Operasi yang dilakukan pada daerah 

dengan kondisi prabedah tanpa 

infeksi, tanpa membuka traktus 

(respiratorius, gastrointestinal, 

urinarius, bilier), operasi terencana, 

penutupan kulit primer dengan atau 

tanpa digunakan drain tertutup. 

Umumnya tidak 

memerlukan antibiotik 

profilaksis kecuali pada 

beberapa jenis operasi, 

misalnya mata, jantung, 

dan sendi. 

Operasi 

Bersih 

Kontaminasi 

Operasi yang dilakukan pada traktus 

(digestivus, bilier, urinarius, 

respiratorius, reproduksi kecuali 

ovarium) atau operasi tanpa disertai 

kontaminasi yang nyata. 

Perlu dipertimbangkan 

manfaat dan risikonya 

karena bukti ilmiah 

mengenai efektivitas 

antibiotik profilaksis 

belum ditemukan. 

Operasi 

Kontaminasi 

Operasi yang membuka saluran cerna, 

saluran empedu, saluran kemih, 

saluran napas sampai orofaring, 

saluran reproduksi kecuali ovarium 

atau operasi yang tanpa pencemaran 

nyata (Gross Spillage). 

Kelas operasi 

kontaminasi memerlukan 

antibiotik terapi (bukan 

profilaksis). 

Operasi 

Kotor 

Operasi pada perforasi saluran cerna, 

saluran urogenital atau saluran napas 

yang terinfeksi atau pun operasi yang 

melibatkan daerah yang purulen 

(inflamasi bakterial) dan pada luka 

terbuka lebih dari 4 jam setelah 

kejadian atau terdapat jaringan 

nonvital yang luas atau nyata kotor. 

Kelas operasi kotor 

memerlukan antibiotik 

terapi. 
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2.12 Tinjauan Antibiotik Profilaksis 

2.12.1 Definisi Antibiotik Profilaksis 

Antibiotik profilaksis adalah antibiotik yang digunakan bagi pasien yang 

belum terkena infeksi, tetapi pasien diduga mempunyai peluang besar untuk 

terinfeksi. Antibiotik profilaksis penggunaannya harus segera pada kasus yang 

secara klinis tidak menunjukkan tanda-tanda infeksi. Obat-obatan profilaksis 

harus diarahkan terhadap organisme yang mempunyai kemungkinan terbesar 

dapat menyebabkan infeksi. Antibiotika profilaksis pada pembedahan 

merupakan antibiotika yang diberikan pada penderita yang menjalani 

pembedahan sebelum adanya infeksi, tujuannya ialah untuk mencegah 

terjadinya infeksi akibat tindakan pembedahan seperti infeksi luka operasi 

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

15% infeksi nosokomial yang pada akhirnya akan menyebabkan pasien harus 

dirawat lebih lama. Infeksi biasanya terjadi ketika terjadi translokasi flora 

endogenous ke organ yang secara normal harusnya steril. Namun selain itu, 

Infeksi juga dapat berasal dari bakteri dari luar tubuh. Beberapa faktor yang 

mempengaruhi infeksi ini misalnya kebersihan (sterilitas), daya tahan tubuh 

pasien, peningkatan jumlah bakteri patogen, dan lain lain (Kemenkes RI., 

2011). 

2.12.2 Tujuan Pemberian Antibiotik Profilaksis 

Tujuan dari pemberian antibiotik profilaksis adalah untuk mengurangi 

insidensi terjadinya infeksi luka pasca bedah. Profilaksis merupakan prosedur 

yang berhubungan dengan angka infeksi yang tinggi. Antibiotik profilaksis 

berfungsi menghambat pertumbuhan mikroorganisme yang paling mungkin 

akan mengkontaminasi. Penggunaan profilaksis yang tidak tepat dan tidak 

sesuai lama periode waktu penggunaannya dapat menyebabkan terjadinya 

peningkatan risiko efek samping dan akan menyebabkan organisme menjadi 

resistan (Kemenkes RI., 2011). 

2.12.3 Prinsip Penggunaan Antibiotik Profilaksis Bedah 
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Pemberian antibiotik sebelum, saat dan hingga 24 jam pasca operasi pada 

kasus yang secara klinis tidak didapatkan tanda-tanda infeksi yang bertujuan 

untuk mencegah terjadinya infeksi luka operasi. Pada saat operasi, pemberian 

antibiotik di jaringan target operasi sudah mencapai kadar optimal yang efektif 

untuk menghambat pertumbuhan bakteri (Avenia., 2009 ; Fernsebner., 2005). 

Prinsip penggunaan antibiotik profilaksis selain tepat dalam pemilihan jenis 

juga mempertimbangkan konsentrasi antibiotik dalam jaringan saat mulai dan 

selama operasi berlangsung (Gruendemann., 2005).  

2.12.4 Indikasi Penggunaan Antibiotik Profilaksis  

Indikasi penggunaan antibiotik profilaksis didasarkan menurut kelas 

operasi yaitu operasi bersih, operasi bersih - kontaminasi, operasi kontaminasi 

serta operasi kotor. 

 

Tabel II.3 Rekomendasi Jenis Antibiotik Profilaksis Perioperatif Urologi  

(AUA Guidelines) 

Golongan Antibiotika Antibiotik dan Dosis 

Fluroquinolon Levofloxacin: 500 mg PO single dose 

Ciprofloxacin: 500mg PO (/12jam) 

Ofloxacin: 400mg PO (/12jam) 

Aminoglikosida  Gentamisin: 5mg/ kg IV single dose 

Tobramisin: 5mg/ kg IV single dose  

Amikasin: 15mg/ kg IV single dose 

Neomisin: 1-2 g PO 

Sefalosporin Generasi I Cephalexin:  500mg PO (/6jam) 

Cefradin: 500mg PO (/6jam) 

Cefadroxil: 500mg PO (/12jam) 

Cefazolin: 1 g IV (/8jam) 

Sefalosporin Generasi II Cefaclor: 500mg PO (/8jam) 

Cefprozil: 500mg PO (/12jam) 

Cefuroxime: 500mg PO (/12jam) 

Cefoxitin:  1-2g IV (/8jam) 

Sefalosporin Generasi III Ceftizoxim: 1 g IV (/8jam) 

Ceftazidim:  1 g IV (/12 jam) 

Ceftriaxon:  1-2 g IV single dose 

Cefotaxim: 1 g IV (/8jam) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 
 

 

Lain-lain Amoksilin/klavulanat: 875mg PO (/12jam) 

Ampicillin: 1-2 g IV (/6jam) 

Ampisilin/sublactam: 1,5-3 g IV (/6jam) 

Aztreonam: 1-2 g IV (/8jam) 

Clindamisin: 600 mg IV (/8jam) 

Eritromisin base: 1-2 g PO 

Metronidazole: 1 g IV (/12jam); 1-2 g PO 

Pipercillin/ tazobactam:  3,375 g IV (/6jam) 

Ticarcillin/ clavulanat: 3 g IV (/6jam) 

Trimetoprim-sulfametoksazol: 1 tablet PO(/12jam) 

Vancomycin: 1 g IV (/12jam) 

 

2.13 Tinjauan Antibiotik Definitif 

2.13.1 Antibiotik Definitif 

Terapi definitif merupakan terapi yang diberikan setelah adanya hasil 

kultur dan hasil tes sensitivitas mikroba/Antimicroba Susceptability Test 

(AST). Terapi definitif terutama digunakan pada kasus-kasus seperti infeksi 

mikroba yang mengancam jiwa, terapi yang berkepanjangan (endocarditis, 

meningitis, septic artritis, dll), serta pasien yang tidak mengalami perbaikan 

klinis setelah pemberian terapi antibiotik empirik. Penggunaan  antibiotik ini 

diberi pada kasus infeksi yang sudah diketahui dengan jelas jenis bakteri 

penyebab dan pola sistensinya (LloydW, 2010). 

2.13.2 Tujuan  Pemberian  Antibiotik Definitif 

Tujuan pemberian antibiotik untuk terapi definitive adalah eradikasi atau 

penghambatan pertumbuhan bakteri yang menjadi penyebab infeksi, 

berdasarkan hasil pemeriksaan mikrobiologi (Permenkes No.2406., 2011). 

2.13.3 Prinsip Penggunaan Antibiotik Definitif 

Lama pemberian antibiotik definitive berdasarkan pada efikasi klinis untuk 

eradikasi bakteri sesuai diagnosis awal yang telah dikonfirmasi. Selanjutnya 

harus dilakukan evaluasi berdasarkan data mikrobiologis dan kondisi klinis 

pasien serta data penunjang lainnya (IFIC., 2010; Tim PPRA KemenkesRI., 

2010). 
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2.13.4 Indikasi Penggunaan Antibiotik Definitif 

Sesuai dengan hasil mikrobiologi yang menjadi penyebab infeksi 

(Permenkes No.2406, 2011). 

2.14 Terapi Antibiotik pada BPH 

Pasien BPH juga perlu diberikan terapi antibiotik baik pada pasien yang 

akan dilakukan terapi invasive sebagai antibiotik profilaksis maupun sebagai 

terapi infeksi penyerta pada BPH seperti infeksi kandung kemih. Tujuan dari 

pemberian profilaksis antibiotik tersebut yakni untuk mengurangi infeksi luka 

pasca operasi pada tempat dilakukannya operasi atau disekitar tempat operasi 

(Thirion et al., 2013). 

Pemberian antibiotik profilaksis dapat menurunkan kontaminasi bakteri 

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

Antibiotik yang menjadi pilihan utama pada pasien BPH yaitu golongan 

Fluoroquinolon, sefalosporin generasi pertama, sefalosporin generasi kedua 

dan sefalosporin generasi ketiga. Sedangkan antibiotik alternatif lain yang 

dapat digunakan yaitu Trimethoprim-sulfamethoxazole dan Aminoglikosida 

(AUA., 2010). European Association of Urology (EAU) Guidelines 

menyarankan penggunaan sefalosporin generasi kedua seperti Sefuroksim 

maupun ketiga seperti Seftriakson sebagai profilaksis pada prosedur bedah 

TURP. American 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). 

Antibiotik yang biasa digunakan pada pasien BPH sehingga dapat 

membunuh mikroorganisme penyebab infeksi meliputi antibiotik golongan 

quinolon, sefalosforin, dan aminoglikosida.  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 
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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 (Siswandono dkk, 2008). 

 

2.14.1 Antibiotik Golongan Penisilin  

Penisilin yang digunakan dalam pengobatan terbagi dalam penisilin alam 

dan penisilin semisintetik. Penisilin semisintetik diperoleh dengan cara 

mengubah struktur kimia penisilin alam atau dengan cara sintesis dari inti 

penisilin yaitu 6-aminopenisilanat (6-APA). Penisilin merupakan asam 

organik yang terdiri dari satu inti siklik dengan satu rantai samping. Inti siklik 

terdiri dari cincin tiazolidin dan cincin betalaktam. Rantai samping merupakan 

gugus amino bebas yang dapat mengikat berbagai jenis radikal. Mekanisme 

kerja dari penisilin yaitu menghambat pembentukan mukopeptida yang 

diperlukan untuk sintesis dinding sel mikroba. Diantara semua penisilin, 

penisilin G mempunyai aktivitas yang baik terhadap bakteri gram positif. 

Namun, penisilin G tidak tahan terhadap asam sehingga hanya bisa diberikan 

secara parenteral. Penisilin yang memiliki aktivitas yang baik terhadap bakteri 

gram negatif yaitu kelompok ampisilin. Kelompok ampisilin ini juga tahan 

terhadap asam dan bisa diberikan secara peroral (Istiantoro et al., 2012). 

 

2.14.2 Antibiotik  Golongan Aminoglikosida 

Aminoglikosida merupakan golongan antibiotika bakterisida yang dikenal 

toksik terhadap syaraf otak (ototoksik) dan terhadap ginjal (nefrotoksik) 

dimana memiliki aktivitas kerja lebih tinggi pada suasana alkali daripada 

suasana asam. Derivat amioglikosida yang telah dikembangkan hingga 

sekarang yaitu streptomisin, neomisin, kanamisin, gentamisin dan amikasin. 

Gentamisin merupakan obat golongan aminoglikosida yang banyak 

digunakan. Mekanisme kerja dari gentamisin yaitu bekerja terutama pada 

bakteri basil gram negatif yang aerob, tetapi obat ini kurang efektif pada 

bakteri basil gram negatif yang anaerob (Istiantoro et al., 2012). 
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Aminoglikosida digunakan pada infeksi serius yang disebabkan GNC, tetapi 

penggunaannya terbatas karena toksisitas yang serius (Unger dan Gauthier, 

2015). Toksisitas dan efek samping yang merugikan dari aminoglikosida 

meliputi ototoksisitas, yaitu kerusakan pendengaran atau kerusakan vestibular 

(atau keduanya), nefrotoksisitas yang umumnya terjadi sebagai nekrosis 

tubular akut. Aminoglikosida juga menyebabkan blokade neuromuskular yang 

dapat terjadi pada dosis tinggi dan dapat mengakibatkan kelumpuhan 

pernapasan, serta reaksi alergi kulit seperti kontak dermatitis (Trevor et al., 

2015a). Dalam beberapa meta-analisis terbaru menyebabkan risiko AKI 

(Acute Kidney Injury) yang tinggi pada infeksi berat bakteri Gram-positif atau 

Gram-negatif (Bell et al., 2014).  

Pada pasien BPH yang akan menjalani prosedur bedah maupun 

instrumentasi lainnya, umumnya direkomendasikan penggunaan 

aminoglikosida Gentamisin (Enzler et al., 2011) seperti pada prosedur urologi 

bersih maupun bersih terkontaminasi, aminoglikosida digunakan dalam 

kombinasi dengan Metronidazol atau Klindamisin, namun ini hanya alternatif 

ketika pasien memiliki alergi terhadap β-laktam (Bratzler et al., 2013).  

2.14.3 Antibiotik Golongan Fluoroquinolon 

Terapi menggunakan fluoroquinolon biasanya digunakan pada infeksi 

saluran kemih. Golongan obat ini dapat didistribusi secara baik didalam tubuh. 

Salah satu sifat fluoroquinolon yang menguntungkan yaitu mampu mencapai 

kadar tinggi dalam jaringan prostat. Obat ini juga memiliki waktu paruh 

eliminasi yang lebih panjang di dalam tubuh sehingga pemberiannya cukup 

diberikan 2 kali sehari (Istiantoro et al., 2012). Fluorokinolon diklasifikasikan 

dalam beberapa generasi. Generasi pertama seperti Norfloksasin, memiliki 

aktivitas terhadap patogen umum pada UTIs. Generasi kedua yaitu 

Siprofloksasin dan Ofloksasin, memiliki aktivitas lebih besar terhadap Gram-

negatif dan Gonokokus, GPC, Mycobakteria, dan agen Pneumonia atipikal 

(Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae). Generasi ketiga 

yaitu Levofloksasin, Gemifloksasin, dan Moksifloksasin, sedikit kurang aktif 

daripada Siprofloksasin dan Ofloksasin terhadap Gram-negatif tetapi 
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aktivitasnya lebih besar terhadap GPC, termasuk S. pneumoniae dan beberapa 

strain Enterokokus dan MRSA. 

2.14.4 Antibiotik golongan  Sefalosforin 

 

Gambar 2.3 Struktur umum dari antibiotik golongan sefalosporin 

(Deck dan Winston, 2015b). 

  Sefalosporin merupakan derivat dari 7-asam aminosefalosporanat dan 

mengandung struktur inti β-laktam (Trevor et al., 2015b). Sefalosporin mirip 

dengan penisilin, namun lebih stabil terhadap bakteri penghasil enzim β- 

laktamase. Tetapi, strain E. coli dan Klebsiella sp. mengekspresikan extended-

spectrum β-laktamases (ESBLs) yang mampu menghidrolisa beberapa 

sefalosporin (Deck dan Winston, 2015b). Turunan sefalosporin adalah 

antibiotik β-laktam yang mempunyai dasar struktur yang sama dengan 

penisilin yaitu cincin β-laktam-dihidrotiazin (sefem) yang mengandung dua 

pusat atom asimetrik (C6 dan C7) sehingga dapat membentuk senyawa optis-

aktif (Siswandono et al., 2008). 

  Kebanyakan sefalosporin diekskresi dalam bentuk utuh melalui ginjal, 

dengan proses sekresi tubuli, kecuali sefoperazon yang sebagian besar 

diekskresi melalui empedu. Oleh karena diperlukan penurunan dosis 

sefalosporin pada pasien dengan insufiensi ginjal. Mekanisme kerja dari 

sefalosporin sama seperti antibiotik betalaktam lainnya yaitu menghambat 

sintesis dinding sel mikroba. Yang dihambat ialah reaksi transpeptidase tahap 

ketiga dalam rangkaian reaksi pembentukan dinding sel. Sefalosporin juga 
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aktif terhadap gram positif maupun gram negatif, tetapi spektrum antimikroba 

masing-masing derivatnya bervariasi (Istiantoro et al., 2012). 

  Pasien BPH yang akan menjalani operasi TURP diberikan antibiotik 

Golongan Sefalosporin untuk sebagai profilaksis yang diberikan secara 

parenteral sebagai IV bolus atau infus cepat selama 15-60 menit sebelum 

dilakukannya prosedur TURP (Gardner et al., 2015). Antibiotika sefalosporin 

dibagi menjadi 4 generasi yaitu sefalosporin generasi pertama, sefalosporin 

generasi kedua, sefalosporin generasi ketiga, dan sefalosporin generasi 

keempat. 

2.14.4.1 Sefalosporin Generasi Pertama 

Generasi pertama sefalosporin sangat aktif melawan bakteri GPC, seperti 

Pneumokokus, Streptokokus, dan Stafilokokus. Sensitif terhadap E. coli, K. 

pneumonia, dan Proteus mirabilis, kurang aktif terhadap P. aeruginosa, 

spesies Proteus indole-positif, Enterobacter sp., S. marcescens, Citrobacter 

sp., dan Acinetobacter sp. Umumnya juga sensitif terhadap anaerob kokus 

seperti Peptokokus dan Peptostreptokokus, tapi tidak sensitif terhadap 

Bacteroides fragilis. Contoh sefalosporin generasi pertama yaitu Sefazolin, 

Sefadroksil, Sefaleksin, Sefalothin, Sefapirin, dan Sefaradin (Deck dan 

Winston, 2015b). Pada pasien BPH, sefalosporin generasi pertama seperti 

Sefazolin secara IV maupun IM direkomendasikan pada pasien yang akan 

menjalani instrumentasi saluran kemih bawah (Bratzler et al., 2013) seperti 

bedah urologi terbuka atau dengan laparoskopi dengan dosis 1-2 g secara IV 

(Anonim, 2011; Enzler et al., 2011). Selain itu, Sefazolin direkomandasikan 

pula pada pasien yang akan menjalani prosedur urologi bersih tanpa masuk 

kedalam saluran urin maupun yang memasuki saluran urin seperti TURP 

sedangkan pada prosedur bersih terkontaminasi direkomendasikan kombinasi 

Sefazolin dengan atau tanpa Metronidazol, dan Sefoksitin (sefalosporin 

generasi kedua) (Bratzler et al., 2013). 
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Gambar 2.4 Struktur kimia sefalosporin generasi pertama. R1 dan R2 

merupakan substituen pada 7-asam aminosefalosporanat 

(Deck dan Winston, 2015b). 

2.14.4.2 Sefalosporin Generasi Kedua 

Sefalosporin generasi kedua aktif melawan organisme yang dihambat oleh 

generasi pertama, tetapi generasi ini memiliki spektrum yang lebih luas 

terhadap Gram-negatif seperti sensitif terhadap Klebsiella sp. yang temasuk 

resisten terhadap Sefalothin. Namun, generasi ini tidak aktif terhadap 

Enterokokus dan P. aeruginosa. Sefalosporin generasi kedua meliputi 

Sefaklor, Sefamandol, Sefonisid, Sefuroksim, Sefprozil, Lorakarbef, dan 

Seforanid, Sefamisin, Sefoksitin, Sefmetazol, dan Sefotetan, mereka aktif 

melawan bakteri anaerob. Sefamandol, Sefuroksim, Sefonisid, Seforanid, dan 

Sefaklor aktif terhadap H. influenzae, tapi tidak aktif terhadap Serratia atau B. 

fragilis sedangkan Sefoksitin, Sefmetazol, dan Sefotetan aktif melawan B. 

fragilis dan beberapa strain Serratia, tapi tidak aktif terhadap H. influenzae 

(Deck dan Winston, 2015b). 

2.14.4.3 Sefalosporin Generasi Ketiga 

Sefalosporin generasi ketiga kurang aktif dibandingkan generasi pertama 

dalam melawan methicilin-susceptible S. aureus (MSSA), tetapi aktivitasnya 

lebih luas terhadap GNBs dan sebagian besar organisme enterik lainnya dan 

Serratia marcescens. Sefalosporin generasi berhubungan dengan insiden 
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signifikan kerusakan kolateral yang berarti dapat terjadi induksi dan 

penyebaran resistensi antimikroba (Kisgen, 2015). Yang termasuk 

sefalosporin generasi ketiga yaitu Sefoperazon, Sefotaksim, Seftazidim, 

Seftizoksim, Seftriakson, Sefiksim, Sefpodoksim proksetil, Sefdinir, 

Sefditoren pivoksil, Seftibuten, dan Moksalaktam (Deck dan Winston, 2015b). 

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). 

2.14.4.4 Sefalosporin Generasi Empat 

Sefalosporin generasi keempat yaitu Sefepim yang resisten terhadap 

hidrolisis β-laktamase (misalnya yang dihasilkan oleh Enterobakter). Namun, 

generasi ini tidak tahan terhadap hidrolisis oleh bakteri penghasil ESBLs. 

Sefepim aktif melawan P. aeruginosa, Enterobacteriaceae, S. aureus, dan S. 

pneumoniae. Sangat aktif melawan Haemophillus sp. dan Neisseria sp. 

Sefepim memiliki aktivitas yang baik melawan kebanyakan strain 

Streptokokus yang tidak rentan penisilin dan ini berguna untuk terapi infeksi 

Enterobakter (Deck dan Winston, 2015b). 

2.14.5 Mekanisme Aksi Sefalosporin 

Aktivitas antimikroba sefalosporin yang merupakan antibiotik β-laktam 

dihasilkan melalui aksi pencegahan cross-linkage (sambungan silang) atau 

transpeptidasi (Neal, 2012). Pada bakteri, suatu subunit baru N-acetylmuramic 

acid (NAMA) dan N-asetilglukosamin (NAGA) disakarida dengan rantai 

samping peptida yang melekat terkait dengan satu polimer peptidoglikan. Hal 

ini dapat terjadi oleh kovalen dari jembatan glisin (G) dari satu peptida rantai 

samping ke sisi lainnya melalui aksi enzimatik dari PBPs. Antibiotik β-laktam 

akan mengikat PBP dan mencegah cross-linkage dari jembatan glisin ke rantai 

samping peptida, sehingga menghalangi penggabungan subunit disakarida 

menjadi polimer peptidoglikan (Hauser, 2013). 

Aktivitas tersebut dapat terjadi karena bagian dari struktur β-laktam yang 

memiliki kemiripan dengan D-alanil-D-alanin dari rantai peptida dinding sel 

bakteri (Neal, 2012). Akibat dari aksi tersebut, membran osmotik bakteri 
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menjadi tidak stabil, kemudian sel mengalami lisis (pecah), baik akibat 

tekanan osmotik atau aktivasi autolisins (Kisgen, 2015). Karena dinding sel 

mengalami lisis, sehingga menyebabkan keluarnya semua komponen di 

intrasel dan menyebabkan kematian bakteri. 

2.15 Penggunaan Ceftriakson pada pada Benign Prostatic 

Hyperplasia (BPH) 

Ceftriakson merupakan sefalosporin generasi ketiga yang efektif terhadap 

bakteri kuman gram positif seperti Staphylococcus sp., dan Streptococcus sp., 

serta gram negatif seperti H. influenza, N. gonorrhoea, E. coli, Salmonella sp., 

Proteus sp,. dan Shigella sp. Ceftriakson digunakan terutama untuk 

pengobatan infeksi pada saluran kemih, saluran nafas, saluran empedu, infeksi 

pada abdominal, kulit, tulang, sendi, jaringan lunak serta untuk pencegahan 

infeksi sebelum dan sesudah operasi (Siswandono et al., 2008). 

Ceftriakson memiliki spektrum lebih luas dibanding generasi sebelumnya 

dan aktif terhadap bakteri gram negative yang telah resisten terhadap Beta-

laktamase, tetapi kurang aktif terhadap bakteri gram-positive (Siswandono, 

2008). Menurut hasil studi, penggunaan sefalosporin generasi ketiga seperti 

Ceftriakson sebagai antibiotik profilaksi pada pasien yang menjalani prosedur 

TURP dapat mengurangi kejadian bakteriuria dan sepsis klinis secara 

signifikan. Penggunaan sefalosporin generasi ketiga ini perlu dilakukan 

pemantauan karena penggunaannya yang sangat meluas sehingga peluang 

terjadinya resistensi akan semakin lebih besar (Kumar et al., 2012). 

Antibiotik golongan Ceftriakson biasanya digunakan sebagai antibiotik 

alternative pada BPH. Karena menurut hasil studi, penggunaan sefalosporin 

generasi ketiga seperti Seftriakson sebagai antibiotik profilaksis pada pasien 

yang menjalani prosedur TURP dapat mengurangi kejadian bakteriuria dan 

sepsis klinis secara signifikan. Dan menurut AUA Best Practice Statements on 

Urologic Surgery Antimicrobial Prophylaxis tahun 2008, antibiotik 

sefalosporin dapat digunakan sebagai alternatif profilaksis yang diberikan 

kurang dari 24 jam sebelum prosedur TURP (Lawson et al., 2013). 
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Pada sebuah studi lainnya, ditemukan bahwa pemberian profilaksis 

antibiotik sefalosporin generasi pertama yaitu Sefazolin dan ketiga yaitu 

Seftriakson dan Sefotaksim secara IV maupun IM sama efektifnya 

dibandingkan dengan golongan fluorokinolon (Siprofloksasin dan Ofloksasin) 

pada berbagai prosedur urologi (Bratzler et al., 2013). 

 

Gambar 2.5 Struktur Ceftriakson 

2.15.1 Profilaksis Antibiotik Ceftriakson  

Antibiotik profilaksis merupakan antibiotik yang diberikan pada pasien 

sebelum pasien menjalani prosedur pembedahan, antibiotik ini bertujuan 

untuk mencegah pasien terkena bakteriuria atau infeksi pasca operasi. 

Antibiotik profilaksis digunakan pada operasi bersih terkontaminasi 

(Kemenkes RI., 2011). Operasi pada pasien BPH yaitu TURP yang 

merupakan operasi yang tergolong kedalam operasi dengan kategori bersih 

terkontaminasi sehingga diperlukan penggunaan antibiotik profilaksis. TURP 

merupakan prosedur pembedahan yang paling banyak dilakukan dan 

merupakan prosedur emas dari operasi BPH. Mikroorganisme yang umumnya 

menginfeksi pada prosedur TURP yaitu E. coli, P. aeruginosa, P. cepacia, P. 

maltophilia, E. faecalis, dan Gram-negative basils (GNBs) aerob, serta E. 

faecium sehingga diperlukan terapi antibiotik (Gardner et al., 2015). Pada 

prosedur ini, pasien dapat mengalami efek samping infeksi saluran kemih, 

infeksi nosokomial, infeksi luka operasi maupun infeksi daerah operasi (Qiang 

et al., 2005). Penelitian lain menyebutkan bahwa 250 orang pasien yang akan 

menjalani prosedur operasi TURP diantaranya diberikan antibiotik profilaksis 

untuk mencegah terjadinya infeksi luka operasi. Antibiotik yang digunakan 
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yaitu Ceftriakson yang merupakan golongan sefalosporin generasi ketiga. 

Persentase penggunaan Ceftriakson pada penelitian tersebut sebanyak 80,8% 

(Ugwumba et al., 2014). 

2.15.2 Mekanime Kerja Ceftriaxon 

Ceftriakson merupakan golongan Cephalosporin yang memiliki 

mekanisme kerja serupa penicillin. Namun, struktur kimia dasar dari penicillin 

dan cephalosporin berbeda, sehingga menyebabkan aktivitas spectrum 

antibakteri yang berbeda. Seperti penicillin, cephalosporin memiliki struktur 

cincin betalactam yang menghalangi sintesis dinding sel bakteri dan bersifat 

bakterisidal. Cephalosporin merupakan derivat Cephalosporin C yang 

diproduksi dari Cephalosporium acremonium. 

Ceftriakson bekerja dengan cara menghambat sintesis mukopeptida pada 

dinding sel bakteri. Menghambat sintesis dinding sel bakteri dengan cara 

berikatan pada satu atau lebih ikatan protein-penisilin yaitu penicillin binding 

proteins (PBPs) yang selanjutnya akan menghambat tahap transpeptidasi 

sintesis peptidoglikan dinding sel bakteri dan menghambat biosintesis dinding 

sel sehingga bakteri akan mengalami lisis (David et al., 2013). 

2.15.3 Dosis Ceftriakson 

Ceftriakson merupakan antibiotik sefalosporin generasi ketiga yang 

digunakan untuk perawatan infeksi, yakni dengan dosis dewasa diberikan 

secara intravena (IV) maupun intamuskular (IM) 1-2 gram per hari diberikan 

setiap 12 jam. Apabila pasien mengalami septikemia maka dilakukan 

peningkatan dosis yaitu 2 gram setiap 4 jam atau 3-4 gram setiap 8 jam (FDA., 

2016). Sedangkan dosis Ceftriakson sebagai antibiotik profilaksis yaitu 1-2g 

yang diberikan 30 menit-2 jam sebelum dilakukannya prosedur operasi. Lama 

penggunaan dari antibiotik Ceftriakson yaitu 2-14 hari (FDA., 2016). 

2.15.4 Spektrum Antibiotik Ceftriakson 

Berdasarkan spektrum aktivitas, diklasifikasikan sebagai cephalosporin 

generasi ketiga. Biasanya kurang aktif in vitro terhadap staphylococcus rentan 

daripada sefalosporin generasi pertama, tetapi telah memperluas spektrum 
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aktivitas terhadap gram bakteri -negatif dibandingkan dengan sepalosporins 

generasi pertama dan kedua. 

Seperti antibiotik β-laktam lainnya, hasil aktivitas antibakteri dari 

penghambatan sintesis dinding sel bakteri. Spektrum aktivitas mencakup 

banyak bakteri gram positif aerob, banyak bakteri gram negatif aerobik, dan 

beberapa bakteri anaerob; aktif terhadap Chlamydia, jamur, dan viruses. 

Aerob Gram-positif: Aktif in vitro dan infeksi klinis terhadap Streptococcus 

pneumoniae, dan S. pyogenes (group A β-hemolitik streptokokus). 

2.15.5 Farmakokinetika Ceftriakson 

Ceftriakson dapat diberikan secara intravena (IV) maupun intramuskular 

(IM), disebabkan karena absorbsi pada saluran cerna yang buruk. Ceftriakson 

didistribusikan dalam jaringan tubuh dan cairan. Waktu paruhnya mencapai 8 

jam, 83-96% berikatan dengan protein plasma kemudian 60-80% yang 

diekskresikan dalam urin (Istiantoro et al., 2012). 

Ceftriakson diabsorpsi cepat secara utuh pada pemberian intramuskuler. 

Pemberian berulang ceftriakson dengan dosis 0,5-2 gram setiap interval 12-24 

jam secara intravena dan intramuskuler menghasilkan 15-36% ceftriaxone 

terakumulasi di plasma dan tidak terdapat perubahan waktu paruh eliminasi. 

Volume distribusi dan bersihan plasma ceftriakson pada anak tiga kali lebih 

besar daripada dewasa; ceftriakson dapat menembus lapisan meningen yang 

meradang pada bayi dan anak dengan meningitis bakterialis. Terdapat sedikit 

perubahan farmakokinetik ceftriakson pada pasien usia lanjut atau pasien 

dengan gangguan fungsi hati atau ginjal, sehingga penyesuaian dosis tidak 

dibutuhkan untuk dosis sampai dengan 2 gram per hari. Ceftriakson tidak 

diekskresi melalui hemodialysis. 

2.15.6 Administrasi Ceftriakson 

Ceftriakson tidak stabil pada sediaan oral, sehingga administrasinya hanya 

dengan cara parenteral. Sediaan ceftriakson umumnya dalam bentuk vial berisi 

ceftriakson dalam bentuk kristal terliofilisasi; beberapa sediaan ceftriaxone 

dalam bentuk hospital pack, vial yang dilengkapi dengan cairan pelarutnya 

dengan menggunakan closed system dalam rekonstitusi. Keuntungan closed 
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system selain untuk mencegah kontaminasi dari lingkungan luar, juga 

mengurangi terjadinya drug overfill yang menyebabkan perubahan konsentrasi 

obat (Geneva., 2008). 

2.15.7 Mekanisme Resisten Ceftriakson 

Terjadinya resisten bakteri terhadap ceftriakson dapat disebabkan oleh 

adanya enzim pengurai antibiotik pada mikroorganisme secara alami. 

Contohnya adalah Staphylococcus dan bakteri lainnya yang mempunya enzim 

penicillinase yang dapat menguraikan penicillin dan cephalosporin. 

Menurut Goodman tahun 2006, Resistensi terhadap antibiotik beta-laktam 

mungkin berhubungan dengan ketidakmampuan antibiotik untuk mencapai 

tempat kerjanya dengan perubahan pada Penicillin Binding Protein (PBP) 

yang merupakan target dari antibiotik beta-laktam. Sehingga hal tersebut 

menyebabkan afinitas ikatan antibiotik tersebut menjadi lebih rendah, atau 

dengan enzim bakteri (β-laktamase) yang dapat menginaktivasi beta-laktam 

oleh hidrolisis cincin beta-laktam. Mekanisme resistensi terhadap sefalosporin 

yang paling sering terjadi adalah perusakan beta-laktam melalui hidrolisis dari 

cincin β-laktam. Banyak mikroorganisme gram-positif yang melepaskan 

cukup banyak β-laktamase ke medium sekitarnya. Meskipun bakteri gram-

negatif tampaknya menghasilkan lebih sedikit enzim β-laktamase, namun 

lokasi enzim tersebut dalam ruang periplasma membuatnya lebih efektif 

dalam merusak beta-laktam saat berdifusi menuju targetnya pada membran 

bagian dalam.  Namun demikian, beta-laktam memiliki kerentanan yang 

bervariasi terhadap β-laktamase. Misalnya sefalosporin generasi ketiga lebih 

resisten terhadap hidrolisis β-laktamase yang dihasilkan oleh bakteri gram-

negatif daripada sefalosporin generasi pertama (Goodman et al., 2006). 

2.15.8 Interaksi Ceftriakson 

Pemberian ceftriakson intravena dan kalsium dapat menyebabkan 

kerusakan yang mengancam jiwa ke paru-paru dan ginjal. Kalsium sebaiknya 

tidak diberikan secara intravena dalam waktu 48 jam dari pemberian injeksi 

ceftriakson intravena. Ada kasus kematian yang dilaporkan pada neonatus 

yang menerima ceftriakson dan larutan IV yang mengandung kalsium, bahan 
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kristal diamati pada paru-paru dan ginjal ketika autopsi. Dalam beberapa 

kasus, saluran infus IV yang sama telah digunakan untuk kedua ceftriakson 

dan cairan yang mengandung kalsium dan , dalam beberapa, endapan diamati 

dalam saluran infus IV. Setidaknya 1 kematian (kejadian fatal) terjadi pada 

neonatus yang menerima ceftriakson dan cairan yang mengandung kalsium 

diberikan pada waktu yang berbeda dan melalui jalur infus yang berbeda, 

tidak ada bahan kristal diamati di otopsi di neonate. 

Tidak ada laporan serupa sampai saat ini pada pasien selain neonatus 

diobati dengan ceftriakson dan larutan IV mengandung kalsium. Ada beberapa 

bukti bahwa neonatus mengalami peningkatan risiko pengendapan 

ceftriakson-calcium. Dalam studi vitro mengevaluasi kombinasi ceftriakson 

dan kalsium dalam plasma dewasa dan plasma neonatal dari darah tali pusat 

menunjukkan bahwa pemulihan ceftriakson dari plasma berkurang dengan 

konsentrasi kalsium ≥24 mg / dL pada plasma dewasa atau ≥16 mg / dL pada 

plasma neonatal ini mungkin mencerminkan pengendapan ceftriakson -

kalsium. 

Ceftriakson tidak boleh dicampur dengan larutan IV yang mengandung 

kalsium dan tidak harus diberikan bersamaan dengan larutan IV yang 

mengandung kalsium, termasuk infus yang mengandung kalsium seperti 

nutrisi parenteral, bahkan melalui saluran infus yang berbeda di lokasi yang 

berbeda di setiap pasien (U.S. FDA, 2009). 


