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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Infeksi Saluran Kemih (ISK) adalah infeksi yang disebabkan oleh bakteri 

yang diketahui secara umum mempengaruhi bagian cystitis dan 

phylonephritispada saluran kemih (Vasudevan, 2014). Air kemih dalam saluran 

kemih biasanya steril (dalam keadaan normal tidak mengandung bakteri, virus 

atau mikroorganisme lain), namun ujung uretra bagian bawah dapat dihuni oleh 

bakteri dan jumlah bakteri berkurang dibagian uretra yang dekat dengan kandung 

kemih. Secara umum, faktor penyebab yang memudahkan terjadinya infeksi 

saluran kemih adalah adanya penghambatan aliran air kemih, refluks vesiko 

ureter, adanya sisa air kemih dalam buli-buli (organ yang menyerupai kantung), 

pemakaian instrumentasi, dan kehamilan. Bakteri cemaran biasanya berada dalam 

jumlah antara 1000 sampai dengan 100.000 koloni per mL UPT (Samirah et al, 

2006). Infeksi saluran kemih merupakan sekumpulan dari berbagai sindrom yaitu 

uretritis, sistitis, prostatitis, dan pielonefritis (Dipiro, 2011). 

ISK dibagi kedalam beberapa klasifikasi berdasarkan faktor penyebab 

terjadinya infeksi dan sifat terjadinya infeksi. Klasifikasinya terdiri dari ISK 

complicated, ISK uncomplicated, ISK recurrent, dan ISK nosokomial.  

(Vasudevan, 2014).  berdasarkan Infeksi saluran kemih dikoloni oleh bakteri 

patogen seperti E. coli (80%) atau Staphylococcus saprophyticus (10%-15%). 

Spesies Klebsiella, Enterobacter, Proteus, Enterococci, S. aureus, Klebsiella spp, 

B. streptococci, dan Pseudomonas. Selain dikoloni oleh bakteri patogen, ISK juga

dapat terjadi karena faktor host seperti pemasangan kateter, diabetes melitus, dan 

cedera tulang belakang (Ronald & MD, 2003). Manifestasi klinis yang timbul 

akibat terkena infeksi saluran kemih ini terbagi berdasarkan jenis infeksi dan usia 

pasien yang terinfeksi. Pada infeksi saluran kemih bagian bawah akan timbul 

dysuria, nyeri suprapubrik, hematuria berat, frekuensi berkemih meningkat dan 

nokturia, sedangkan pada infeksi saluran kemih bagian atas akan timbul nyeri 

panggul, demam, muntah, mual dan mailase (Potoksi, 2008).  
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Penatalaksanaan infeksi saluran kemih dibagi menjadi dua bagian yaitu 

penatalaksanaan non farmakologi dan penatalaksanaan farmakologi. 

Penatalaksaan non farmakologi adalah terapi tanpa menggunakan obat yang 

diberikan kepada pasien infeksi saluran kemih adalah minum  air dalam jumlah 

yang banyak agar jumlah urine yang keluar juga meningkat. Penatalaksanaan 

farmakologi adalah dengan menggunakan antibiotik. Idealnya, antibiotik yang 

digunakan harus dapat ditoleransi dengan baik, mencapai konsentrasi tinggi dalam 

urine, dan mempunyai spektrum aktifitas terhadap mikroorganisme penyebab 

infeksi (Dipiro, 2008). 

Penelitian deskriptif non eksperimental menganalisis tentang Evidence 

Base Medicine (EBM) penggunaan antibiotik pada penyakit infeksi saluran kemih  

di instalasi rawat inap RSUD Dr, Moewardi pada periode Januari – Juni 2013, 

mengumpulkan data secara retrospektif yang didasarkan pada catatan medis 

pasien di Rumah Sakit “X”. Pada penelitian ini, melibatkan sebanyak 100 data 

pasien dengan riwayat infeksi saluran kemih pada periode Januari – Juni 2013. 

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa angka kejadian yang paling banyak 

terjadi pada pasien infeksi saluran kemih yaitu pada umur 19 – 64 tahun. 

Antibiotik yang paling banyak digunakan untuk pengobatan infeksi saluran kemih 

adalah Antibiotik golongan sefalosporin (81,01%) paling banyak, kemudian 

diikuti oleh golongan fluoroquinolon (13,51%), selanjutnya diikuti golongan 

aminoglikosida (1,80%) dan terakhir golongan penisilin (3,60%),antibiotik yang 

sering digunakan adalah seftriakson yang merupakan antibiotik golongan 

sefalosporin (Useng, 2014). 

Berdasarkan uraian diatas, maka perlu diadakannya penelitian mengenai 

studi penggunaan antibiotik golongan sefalosporin pada pasien infeksi saluran 

kemih (ISK) untuk lebih memahami dan mengetahui tentang pola terapi golongan 

sefalosporin pada pasien infeksi saluran kemih. Penelitian tentang studi 

penggunaan antibiotika golongan sefalosporin ini dilakukan di RSUD Kertosono 

pada bagian RMK. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan 

kefarmasian dan meningkatkan rasio penggunaan yang tepat serta tingkat 

kesembuhan yang tinggi pada pasien ISK di RSUD Kertosono. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana pola penggunaan antibiotika golongan sefalosporin pada pasien 

infeksi saluran kemih di RSUD Kertosono? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Menjelaskan pola penggunaan antibiotika golongan sefalosporin pada 

pasien infeksi saluran kemih di RSUD Kertosono. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Mengetahui pola penggunan antibiotika golongan sefalosporin meliputi 

dosis yang diberikan, rute pemberian, lama pemberian, dan interval pemberian 

pada pasien infeksi saluran kemih di RSUD Kertosono. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Bagi Peneliti 

1. Penelitian ini dapat berguna bagi peneliti untuk mengetahui 

penetalaksanaan terapi farmakologi untuk pasien infeksi saluran kemih. 

2. Sebagai studi pendahuluan dan menjadi sumber informasi bagi praktisi 

kesehatan lainnya untuk menyempurnakan penelitian selanjutnya 

mengenai penggunaan antibiotika golongan sefalosporin pada pasien 

infeksi saluran kemih dengan mengikut sertakan variabel yang berbeda. 

1.4.2 Bagi Rumah Sakit 

1. Sebagai bahan pertimbangan bagi pihak-pihak rumah sakit dalam 

menentukan kebijakan pengobatan pada kasus infeksi saluran kemih 

mengenai penggunaan antibiotika golongan sefalosporin. 

2. Meningkatkan kualitas pelayanan pada instalasi farmasi terutama kasus 

penggunaan antibiotika golongan sefalosporin pada infeksi saluran kemih 

di RSUD Kertosono. 


