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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

1.1 Infeksi Saluran Kemih (ISK) 

1.1.1 Definisi Infeksi Saluran Kemih  

Infeksi saluran kemih (ISK) adalah infeksi akibat berkembang biaknya 

mikroorganisme di dalam saluran kemih. 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. Infeksi saluran 

kemih dapat terjadi baik pria maupun wanita dari segala usia (Samirah et al, 

2006). 

Infeksi saluran kemih merupakan sekumpulan dari berbagai sindrom yaitu 

uretritis, sistitis, prostatitis, dan pielonefritis. Infeksi saluran kemih adalah infeksi 

bakteri yang paling sering terjadi terutama pada wanita subur. sekitar 60% dari 

perempuan cenderung mengalami infeksi saluran kemih selama hidup 

mereka,dengan sekitar seperempat dari mereka mengalamai infeksi saluran kemih 

berulang dalam waktu satu tahun. Infeksi saluran kemih didefinisikan sebagai 

keberadaan mikroorganisme di saluran kemih yang dimana saluran tersebut harus 

terhindar dari kontaminasi mikroorganisme. Organisme ini memiliki potensi 

untuk menyerang jaringan yang berada di saluran kemih dan struktur yang lebih 

kompleks. Infeksi saluran kemih dapat terjadi dengan berbagai gejala yang 

berhubungan dengan respon inflamasi terhadap invasi mikroba dan hal ini dapat 

terjadi pada bakteriuria asimptomatik yang terjadi pada pielonefritis yang 

dikarenakan oleh bakteriuria maupun sepsis (Dipiro, 2011). 

1.1.2 Struktur Anatomi Saluran Kemih 

Saluran kemih adalah sistem yang berdekatan dengan hollow-organ yang 

memiliki fungsi utama yaitu mengumpulkan, mengangkut, menyimpan dan 
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mengeluarkan urin secara berkala dan terkoordinasi. Oleh karena itu, saluran 

kemih memastikan eliminasi produk metabolisme dan limbah racun yang 

dihasilkan ginjal. Proses dari aliran urin yang konstan didalam saluran kemih 

bagian atas eliminasi intermiten dari saluran kemih bagian bawah juga 

memainkan peran yang penting dalam membersihkan saluran kemih dari mikroba 

yang sudah memiliki akses masuk saluran kemih. Ketika urin tidak tereliminasi, 

saluran kemih bertindak efektif sebagai sistem yang tertutup, tidak dapat diakses 

oleh mikroba. Terdiri dari proksimal ke distal, papila ginjal, pelvis ginjal, ureter, 

kandung kemih, dan uretra yang dimana masing-masing komponennya memiliki 

ciri anatomis yang berbeda dan menunjukkan fungsi kritis (Hickling et al, 2015).  

 

Gambar 2.1.2 Anatomi Saluran Kemih (Marieb, 2009) 

 Sistem saluran kemih secara keseluruhan yang terdiri dari bagian-bagian 

dari saluran kemih yang berisiko mengalami infeksi yang dapat mempengaruhi 

setiap bagian saluran kemih. Ginjal adalah organ paling penting dan dikenal 

dalam melakukan fungsi regulasi penting. Ginjal merupakan filter bawaan dan 

memainkan peran penting dalam menghilangkan limbah larut air yang tidak 

diinginkan dari darah dan juga melakukan reabsorbsi bahan penting seperti asam 

air, glukosa dan asam amino. Ginjal dikenal sebagai tempat produksi urin yang 

dialihkan ke kandung kemih dengan cara struktur tubular tipis yang dikenal 

sebagai ureter. Kandung kemih adalah organ otot yang fleksibel yang menampung  

urin yang dikumpulkan dari ginjal sebelum dibuang. Limbah yang larut air 

dikumpulkan dalam bentuk urin dan kemudian dikeluarkan dari alat kelamin 

melalui uretra yang menghubungkan kandungkemih dan alat kelamin. Proses 

produksi dan pembuangan urin merupakan proses yang sistematis dan infeksi 
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sauran kemih sangat mempengaruhi proses ini dan dapat mengakibatkan berbagai 

gejala pada pasien (Vasudevan, 2014).  

1.1.3 Klasifikasi Infeksi Saluran Kemih 

Infeksi menargetkan bagian yang berbeda dari saluran kemih dan bisa 

terjadi pada saluran kemih bagian atas dan saluran kemih bagian bawah. Infeksi 

saluran kemih dinamai berdasarkan tempat terjadinya  infeksi. Infeksi kandung 

kemih dan uretra disebut sebagai infeksi saluran kemih bagian bawah sedangkan 

infeksi ginjal dan ureter merupakan indikasi infeksi saluran kemih bagian atas. 

Umumnya, infeksi saluran kemih diklasifikasikan berdasarkan faktor-faktor yang 

memicu infeksi dan sifat terjadinya infeksi. Berdasarkan pertimbangan dari aspek-

aspek diatas, menurut Vasudevan 2015, infeksi saluran kemih dapat 

diklasifikasikan menjadi ISK Complicated, ISK Uncomplicated, ISK Recurrent, 

dan ISK Nosokomial : 

1.1.3.1 ISK Complicated 

ISK complicated adalah infeksi yang terjadi pada pasien dengan anatomi 

saluran kemih yang abnormal atau pengobatan yang signifikan atau bedah 

komorbiditas. Ada beberapa karakteristik yang menggambarkan ISK complicated. 

Pertama, jaringan periuretral menjadi tempat kolonisasi bakteri dan akhirnya 

melibatkan uretra. Dari sana, kandung kemih pada wanita atau prostat pada laki-

laki menjadi tempat kolonisasi bakteri. Pasien dengan infeksi ginjal biasanya 

dikolonisasi oleh Staphylococcus aureus, pasien dengan infeksi milier biasanya 

dikolonisasi oleh Mycobacterium tuberculosis. Namun, untuk ISK complicated 

pada umumnya dikolonisasi oleh Escherichia coli dalam banyak kasus. Resistensi 

antimikroba pada ISK complicated menyebabkan susunan patogen lebih luas dan 

akan mempengaruhi beberapa faktor seperti infeksi nosokomial yang melibatkan 

lokasi paparan antimikroba, menyebabkan variasi agen etiologi, dan menyebabkan 

mikroba memiliki akses besar untuk menyerang sel host imun (Neal et al, 2008).  

1.1.3.2 ISK Uncomplicated 

Infeksi saluran kemih uncomplicated adalah infeksi bakteri yang terjadi 

pada kandung kemih dan struktur-struktur yang terkait. Infeksi ini biasanya terjadi 

pada pasien yang tanpa ada kelainan struktural, tidak ada komorbiditas seperti 

diabetes, immunocompromise, atau kehamilan. ISK uncomplicated ini juga biasa 



7 
 

 
 

dikenal sebagai sistitis atau infeksi saluran kemih bagian bawah. Apabila ISK 

jenis ini tidak mendapatkan perawatan pencegahan, maka penyebarannya dapat 

berkembang menjadi infeksi saluran kemih bagian atas atau sering disebut dengan 

pielonefritis yang dapat menyebabkan kerusakan struktur halus di nefron dan 

menyebabkan hipertensi. Bakteri patogen penyebab infeksi adalah Escherichia 

coli yang paling umum dengan margin yang besar, dan bakteri ini naik dari 

perineum dan dapat menyebabkan infeksi saluran kemih. Infeksi ini biasanya 

sangat rentan di temukan pada wanita, dikarenakan uretra lebih pendek 

dibandingkan uretra laki-laki. Rentang usia yang sering terkena infeksi adalah 

antara usia 16 tahun dan 35 tahun (Bono & Reygaert, 2017).   

1.1.3.3 ISK Recurrent 

Infeksi yang terjadi secara berulang dengan organisme yang sama 

meskipun mendapatkan terapi yang cukup, dianggap sebagai infeksi saluran 

kemih recurrent. Re-infeksi adalah definisi dari ISK recurrent yang disebabkan 

oleh bakteri terisolasi yang berbeda atau bakteri terisolasi setelah 

intervensikulturnegatif (periode waktu 2 minggu antar infeksi). Infeksi recurrent 

biasanya kebanyakan terjadi dalam 3 bulan setelah infeksi primer dan ada 

pengelompokan infeksi. Ketika infeksi awal disebabkan oleh bakteri E. coli, ada 

resiko terjadinya infeksi berulang yang lebih tinggi dalam 6 bulan pertama. Faktor 

resiko terjadinya ISK recurrent banyak ditemukan pada wanita premenopouse dan 

postmenopouse. Pada wanita premenopouse, infeksi terjadi karena frekuensi 

hubungan seksual, penggunaan spermisida, dan pasangan seksual yang berganti-

ganti. Hubungan seksual dan pemaparan spermisida dapat meningkatkan 

kolonisasi E. coli pada vagina dan periurethral. Disfungsional pola berkemih 

menyebabkan peningkatan ton sfingter eksternal selama miksi dapat menyebakan 

infeksi jika tidak normal secara urologis. Hilangnya estrogen menghasilkan 

penipisan epitel vagina dan menurunkan jumlah glikogen, jumlah flora normal 

berkurang, PH vagina meningkat, dan menyebabkan peningkatan kolonisasi 

patogen. Kolonisasi disebabkan karena melekatnya E. coliP-fimbriated pada 

glikolipid vagina dan sel-sel uroepithelial.  Pada wanita postmenopouse, status 

non sekretorik merupakan faktor resiko yang signifikan. Selain itu, menderita 

inkontinensi, prolaps dasar panggul yang signifikan, volume residu post-void, 
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diabetes melitus, dan riwayat ISK sebelumnya dapat memicu ISK recurrent (Epp 

et al, 2010). 

1.1.3.4 ISK Nosokomial  

Infeksi nosokomial atau biasa disebut dengan infeksi yang didapat 

dirumah sakit (Hospital-aquired infection) adalah infeksi yang terjadi karena 

kontak dengan lingkungan rumah sakit karena kunjungan ke rumah sakit atau 

berkembang antara staf yang bekerja dirumah sakit. Hal ini juga digambarkan 

terkait dengan pengobatan untuk menekankan bahwa infeksi dapat terpapar oleh 

pengobatan di berbagai tempat bukan hanya di rumah sakit. ISK nosokomial 

merupakan tantangan utama keamanan pasien. Infeksi nosokomial bisa terjadi 

karena beberapa faktor, infeksi karena pemasangan alat kesehatan seperti 

ventilator, kateter, dan kateter sentral. Faktor yang paling banyak mempengaruhi 

adalah biasanya pemasangan kateter. Kateter yang terdapat pada uretra dapat 

menghambat atau memotong mekanisme pertahanan tertentu yang biasanya 

mencegah dan meminimalkan interaksi sel bakteri ke sel epitel, misalnya lapisan 

glikosaminoglikan dan pembentukan biofilm. Organisme yang terlibat pada 

infeksi ini adalah bakteri gram negatif yang mendominasi di rumah sakit dan 

hampir semuanya terkait dengan kateterisasi (Lacovelli et al, 2014). 

1.1.4 Etiologi Infeksi Saluran Kemih 

Mikroba yang menyebabkan infeksi saluran kemih dinyatakan sebagai 

mikroba yang stabil dan cukup konsisten. Patogen yang secara tradisional 

dikaitkan dengan ISK sudah banyak merubah fitur mereka, terutama dikarenakan 

resistensi antimikroba. Infeksi saluran kemih juga memiliki etiologi yang 

dikarenakan oleh faktor host yang mempersulit keadaan infeksi saluran kemih 

seperti usia, diabetes melitus, cedera tulang belakang dan pemasangan 

kateterisasi. Etiologi dari ISK uncomplicated di Amerika Serikat dan luar negeri 

disebabkan oleh E. coli (80%) atau Staphylococcus saprophyticus (10%-15%). 

Spesies Klebsiella, Enterobacter, Proteus dan Enterococcijarang menyebabkan 

sistitis tanpa komplikasi dan pylonephritis. Etiologi dari ISK complicated lebih 

beragam dan langsung dipengaruhi oleh karakteristik host daripada ISK 

uncomplicated. Organisme yang paling umum yang diisolasi pada anak-anak 

dengan ISK complicated adalah Enterobacteriaceae dan pada anak-anak yang 
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sudah terpasang kateter sebelumnya adalah Staphlococcus aureus lebih sering. 

Pada lansia lebih sering ditemukan adalah E. coli dan bakteri gram positif 

terhitung 10%-20%. Pasien diabetes ditemukan Klesbsiella spp, B streptococci, 

Enterococcus, dan E. coli. Sedangkan pada pasien dengan cedera tulang belakang 

biasanya ditemukan E. coli dan uropathogen umum lainnya seperti Pseudomonas 

dan Proteus mirabilis (Ronald & MD, 2003).  

Tabel 2.1.4 Bakteri Penyebab Infeksi Saluran Kemih (Qiao et al, 2013) 

Bakteri gram negative Bakteri gram positif 

Escherichia coli 

Klebsiella pneumonia 

Proteus mirabilis 

Proteus vulgaris 

Proteus penneri 

Enterobacter cloacae 

Citrobacter freundi 

Citrobacter koseri 

Serratia marcescens 

Pseudomonas aeruginosa 

Pseudomonas putida 

Staphylococcus aureus 

Staphylococcus epidermidis 

Staphylococcus saprophyticus 

Staphylococcus haemolyticus 

Staphylococcus schleiferi 

Enteococcus gallinarum 

Enterococcus faecalis 

Streptococcus acidominimus 

Streptococcus Haemolyticus 

Streptococcus mitis 

 

1.1.5 Patofisiologi Infeksi Saluran Kemih 

Infeksi saluran kemih biasanya dimulai dengan terjadinya kontaminasi pada 

periuretra oleh uropathogen yang berada di usus, diikuti oleh kolonisasi pada 

uretra dan patogen bermigrasi ke kandung kemih, peristiwa itu membutuhkan 

flagella dan pili. Dalam kandung kemih akan terjadi interaksi yang kompleks 

antara host dan pathogen yang dapat menentukan apakah uropathogen sukses 

membentuk kolonisasi atau dieliminasi. Dalam interaksi tersebut, apabila sukses 

membentuk kolonisasi, maka beberapa adhesin yang mengenali reseptor epitel 

dari kandung kemih (uroepithelium) menengahi kolonisasi. Uropathogen seperti 

UPEC akan bertahan hidup dengan cara menyerang epitel kandung kemih, 

kemudian memproduksi racun dan protease untuk melepaskan nutrisi dan sel 

inang serta mensistesis siderophorase untuk mendapatkan zat besi. Dengan 

memperbanyak diri dan mengalahkan pertahan host dari imun, uropathogen 

selanjutnya akan naik ke ginjal dan melekat pada adhesin atau pili untuk dapat 

menjajah epitel ginjal dan kemudian menghasilkan racun yang merusak jaringan. 

Akibatnya, uropatoghen dapat melewati tubular epithelial barrier untuk 

mengakses aliran darah dan memulai bakteremia (Flores-Mireles et al, 2015).  
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Gambar 2.1.4 Patofisiologi Infeksi Saluran Kemih (Flores-Mireles et al, 2015). a) 

Menunjukkan patofisiologi dari ISK uncomplicated, yang dimulai dari 

uropatogen yang tinggal didalam usus hingga ke kolonisasi di ginjal yang 

menghasilkan produksi toksin dari bakteri dan kerusakan jaringan host serta akan 

berkembang menjadi bakteremia jika melintasi penghalang epitel tubular pada 

ginjal. b) Menunjukkan patofisiologi terjadinya ISK complicated sama dengan 

langkah yang dijelaskan pada ISK uncomplicated. Namun, dalam perjalanan 

patogen untuk menghasilkan infeksi, kandung kemih harus dikompromikan. 

Penyebab paling umum dari kandung kemih yang dikompromikan adalah 

kateterisasi. Uropatogen menyebabkan ISK complicated bisa menjadi bakteremia 

jika melewati penghalang epitel pada ginjal.  

 

1.1.6 Manifestasi Klinis Infeksi Saluran Kemih 

Tanda-tanda dan gejala infeksi saluran kemih pada orang dewasa dapat 

dengan mudah dikenali. Tanda dan gejala yang terjadi pada pasien infeksi saluran 

kemih bagian bawah adalah ; dysuria, nyeri suprapubik, hematuria berat, 

frekuensi berkemih meningkat, dan nokturia. Sedangkan tanda dan gejala yang 

terjadi pada pasien infeksi saluran kemih bagian atas adalah ; nyeri panggul, 

demam, mual, muntah dan mailase (Potoski, 2008). Berbeda dengan infeksi 
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saluran kemih diatas, sejumlah besar pasien dengan bakteriuria signifikan tidak 

menunjukkan gejala, pasien-pasien tersebut mungkin saja adalah pasien yang 

normal, pasien sehat, pasien lanjut usia, anak-anak, pasien hamil, dan pasien 

dengan kateter. Maka dari itu, penting untuk dicatat bahwa perlu adanya upaya 

untuk membedakan infeksi saluran kemih bagian atas dan bawah ketika tanda dan 

gejala tidak ditemukan (Coyle dan Prince, 2008).  

Pada pasien lanjut usia, pasien dengan kateter atau pasien dengan gangguan 

neurologis sering tidak mengalami gejala kencing tertentu dan akan mengalami 

perubahan status mental seperti perubahan dalam kebiasaan makan, gejala 

gastrointestinal, nyeri panggul, dan demam. Banyak dari pasien diatas akan 

mengalami infeksi saluran kemih bagian atas dengan bakteriuria ataupun tidak, 

atau minimal gejala saluran kemih lain (Coyle dan Prince, 2008). Pada pasien usia 

lanjut dengan infeksi saluran kemih banyak terjadi tanpa gejala atau piuria. Selain 

itu, karena beberapa pasien memiliki frekuensi dan dysuria sehingga sulit untuk 

membedakan antara infeksi menular atau tidak apabila berdasarkan symptom yang 

muncul. Gejala non spesifik seperti kegagalan untuk berkembang dan demam, 

kemungkinan hanya manifestasi infeksi saluran kemih pada neonatus dan anak-

anak usia < 2 tahun (Fish, 2009). 

1.1.7 Faktor Resiko Infeksi Saluran Kemih 

Faktor resiko yang dapat mendorong individu terpapar infeksi saluran kemih 

ada bermacam-macam faktor yang terdiri dari jenis kelamin, usia, riwayat DM, 

pemasangan kateter dan perawatan jangka panjang : 

1.1.7.1 Jenis Kelamin 

Secara anatomi, uretra perempuan memiliki panjang sekitar 4 cm dan 

terletak di dekat anus. Hal ini menjadikannya lebih rentan untuk terkena infeksi 

saluran kemih. Berbeda dengan laki-laki yang memiliki struktur uretra lebih 

panjang dan memiliki kelenjar prostat yang sekretnya mampu melawan bakteri 

dan infeksi saluran kemih pun lebih jarang ditemui pada laki-laki. Pada wanita 

yang aktif seksual, resiko infeksi juga dapat meningkat. Ketika terjadi koitus, 

sejumlah besar bakteri dapat terdorong masuk ke vesika urinaria dan berhubungan 

dengan onset sistitis. Semakin tinggi frekuensi berhubungan, makin tinggi resiko 

sistitis. Penggunaan spermisida atau kontrasepsi lain seperti diafragma dan 
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kondom yang diberi spermisida juga dapat meningkatkan resiko infeksi saluran 

kemih karena mengganggu keberadaan flora normal introital dan berhubungan 

dengan peningkatan kolonisasi E.coli di vagina. Pada laki-laki, faktor predisposisi 

bakteriuria adalah obstruksi uretra akibat hipertrofi prostat dan menyebabkan 

terjadinya pengosongan vesika urinaria yang berhubungan dengan peningkatan 

resiko infeksi. Tidak dilakukannya sirkumsisi juga menjadi salah satu faktor 

resiko infeksi saluran kemih pada laki-laki (Sari, 2016). 

1.1.7.2 Diabetes Melitus 

Penderita diabetes melitus beresiko mengalami komplikasi kronik 

makrovaskular diantaranya adalah infeksi. Kadar gula darah yang tinggi lebih 

rentan mengalami berbagai infeksi dibandingkan dengan yang tidak menderita 

diabetes. Adanya inflamasi dalam saluran genitroutinaria dapat ditunjukkan 

dengan temuan leukosituria dan biasa muncul bersamaan dengan bakteriuria 

asimtomatik bahkan infeksi saluran kemih. Infeksi saluran kemih pada penderita 

diabetes melitus disebabkan oleh beberapa faktor resiko diantaranya adalah usia, 

lama menderita diabetes, indeks massa tubuh, hubungan seksual, dan upaya 

pengendalian diabetes (Saraswati, 2018). Adanya glukosa dalam urine 

dimanfaatkan oleh bakteri untuk hidup dan berkembang, wanita yang memiliki 

hiperglikemi dan diabetes yang belum teratasi beresiko mengidap infeksi saluran 

kemih. Insidensi pyelonefritis akut pada individu yang menderita diabetes melitus 

empat kali lebih tinggi dari pada yang tidak. Hal tersebut dapat terjadi 

dikarenakan disfungsi vesica urinaria sehingga memudahkan distensi vesica 

urinaria serta penurunan kontraktilitas detrusor dan hal ini meningkatkan residu 

urin sehingga mudah terjadi infeksi (Lawal, 2012).  

1.1.7.3 Usia  

Umur pasien di atas 55 tahun beresiko mengalami infeki saluran kemih, 

karena terjadi penurunan daya imun dan meningkatnya kerentanan terhadap 

infeksi. Pada usia di atas 50 tahun, terjadi penurunan kemampuan dalam 

mempertahankan sterilitas baik pada kandung kemih maupun uretra. Hal tersebut 

disebabkan oleh menurunnya fungsi atrofi timus. Involusi sel timus menyebabkan 

jumlah sel dan kualitas sel T memori meningkat namun semakin sulit 

berkembang, terutama sel T (CD8+) dan sel Th1 (CD4) karena terjadi apoptosis. 
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Sitotoksik sel T berperan dalam respon imun terhadap antigen pada sel yang 

didinfeksi dengan cara membunuh sel yang terinfeksi untuk mencegah 

penyebaran infeksi, sedangkan sel Th1 berperan membantu sel B memproduksi 

antibodi. Selain itu, pada usia lanjut usia sering terjadi inkontinesia urin yang 

dimana kondisi medis yang ditandai dengan hilangnya kendali pada kandung 

kemih yang menyebabkan produksi urin menjadi tidak terkontrol (Sari, 2015). 

1.1.7.4 Pemasangan Kateter 

Penggunaan kateter merupakan sumber penyebab tersering pada jenis 

infeksi saluran kemih nosokomial. Resiko terjadinya bakteriuria berhubungan 

dengan lamanya kateterisasi. Bakteriuria meningkat 5-10% per hari setelah 

dipasangnya kateter dan dapat meningkat menjadi 90-100% pada penggunaan 

kateter jangka panjang dan biasanya terjadi tanpa gejala. Pada pasien dengan 

penggunaan kateter ini biasanya infeksi akan timbul setelah penggunaan kateter 

lebih dari 2 hari. Adapun beberapa gejala yang sering timbul apabila sudah 

terinfeksi seperti, gejala sistemik : demam lebih dari 38 derajat celcius, malaise, 

letargi tanpa ditemukannya penyebab yang diketahui secara pasti, nyeri tekan 

suprapubis, nyeri sudut kostovertebra, dan hematuria. Kemudian apabila posisi 

kateter sudah dilepas akan menimbulkan gejala seperti urgensi, frekuensi, dan 

disuria. Hasil kultur urin yang didapatkan adalah bakteriuria >105 CFU (Seputra et 

al, 2015). 

1.1.7.5 Perawatan Kesehatan Jangka Panjang 

Kejadian resistensi antimikroba pada pasien perawatan kesehatan jangka 

panjang memiliki tingkat infeksi tinggi dikarenakan populasi pasien yang sangat 

rentan terhadap infeksi dan kolonisasi. Penurunanan sistem imun, beberapa 

komorbiditas, dan penurunan fungsional pada pasien perawatan jangka panjang 

akan meningkatkan kerentanan terhadap infeksi dan melemahkan pertahanan 

tubuh melawan infeksi. Pasien perawatan kesehatan jangka panjang sering 

menerima pengobatan empiris dengan antibiotik spektrum luas, ini meningkatkan 

antibiotik selective pressure sehingga menimbulkan resistensi (Rissa, 2013). 

1.1.8 Komplikasi Infeksi Saluran Kemih 

Infeksi saluran kemih juga mempunyai beberapa penyulit atau komplikasi, 

adapun komplikasi infeksi saluran kemih antara lain gagal ginjal akut, urosepsis, 
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nekrosis pepilla ginjal, terbentuknya batu ginjal, suprasi atau pembentukan abses 

dan granuloma. Gagal ginjal akut merupakan edema yang terjadi akibat inflamasi 

akut pada ginjal yang akan mendesak sistem pelvikalises sehingga menimbulkan 

gangguan aliran urin, selain itu urosepsis dapat menyebabkan nekrosis tubulus 

ginjal akut. Nekrosis papila ginjal dan nefritis interstitialis merupakan infeksi 

ginjal pada pasien diabetes, dimana sering menimbulkan pengelupasan papila 

ginjal dan nefritis interstialis. Batu saluran kemih merupakan adanya papila yang 

terkelupas akibat  infeksi saluran kemih serta debris dari bakteri merupakan nidus 

pembentukan batu saluran kemih. Selain itu beberapa kuman yang dapat 

memecah urea mampu merubah suasana pH urin menjadi basa yang 

memungkinkan berbagai unsur pembentuk batu mengendap di dalam urine dan 

membentuk batu pada saluran kemih. Supurasi merupakan infeksi saluran kemih 

yang mengenai ginjal sehingga dapat menimbulkan abses pada ginjal dan meluas 

ke rongga perirenal dan bahkan pararenal, demikian pula yang mengenai prostat 

dan testis dapat menibulkan abses pada prostat dan abses testis (Purnomo, 2010). 

1.1.9 Epidemiologi Infeksi Saluran Kemih 

Prevalensi infeksi saluran kemih bervariasi, menurut usia dan jenis kelamin. 

Potensi infeksi saluran kemih pada masa neonatus yaitu, bayi laki-laki yang tidak 

menjalani khitan 2,7% lebih banyak dari pada bayi perempuan sebanyak 0,7%. 

Pada masa anak-anak, anak perempuan 3% dan anak laki-laki sebanyak 1%. 

Kemudian saat masa remaja, potensi infeksi saluran kemih pada remaja 

perempuan meningkat sebanyak 3,5% hingga 5,8%.Persentase meningkat tinggi 

menjadi 1% sampai 4% setelah pubertas pada wanita tidak hamil yang terjadi 

sebagai akibat dari aktifitas seksual. Sebaliknya, prevalensi bakteriuria pada pria 

dewasa sangat rendah (<0,1%). Pada orang tua, resiko bakteriuria pada wanita dan 

laki-laki secara berubah drastis dan memiliki tingkat yang sama mulai dari umur 

65 tahun (Coyle et al, 2008 dan Purnomo, 2009). 

Infeksi Saluran Kemih (ISK) adalah salah satu infeksi bakteri yang sering 

mempengaruhi manusia baik di lingkungan masyarakat maupun di rumah sakit. 

Terdapat 150 juta orang per tahun di seluruh dunia yang didiagnosis dengan 

infeksi saluran kemih (ISK) (Anne et al, 2015). Insiden ISK pada bayi dan anak 

sekolah berkisar 1-2%, pada wanita muda yang tidak hamil 1-3%, sedangkan pada 
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wanita yang hamil 4-7%. Dalam setiap tahun, 15% perempuan mengalami isk 

(Hermiyanty, 2012). Pasien perempuan lebih rentan menderita penyakit infeksi 

saluran kemih dibandingkan dengan pasien laki-laki, dikarenakan uretra 

perempuan lebih pendek sehingga mikroorganisme dari luar lebih mudah 

mencapai kandung kemih yang letaknya dekat dengan daerah perianal (Febrianto, 

2012). 

Di Amerika Serikat, pasien rawat inap infeksi saluran kemih mencapai lebih 

dari 100.000 per tahun dan yang paling sering adalah pasien dengan pielonefritis. 

Infeksi ini dapat menyebabkan infeksi saluran kemih atas akut dan infeksi saluran 

kemih bawah akut. Infeksi saluran kemih simptomatis sangat umum di kalangan 

wanita aktif karena secara seksual dan jauh lebih umum pada wanita 

dibandingkan pria. Diperkirakan 1 dari 3 wanita usia 24 tahun telah didiagnosis 

oleh dokter mengidap infeksi saluran kemih dan membutuhkan antimikroba, dan 

40% sampai 50% wanita akan mengalami infeksi saluran kemih setidaknya sekali 

selama masa hidup mereka (Nabbugodi et al, 2014).Sementara itu, penduduk 

Indonesia yang menderita infeksi saluran kemih diperkirakan sebanyak  222 juta 

jiwa. Infeksi saluran kemih di indonesia dan prevalensinya masih cukup tinggi. 

Menurut perkiraan Departemen Kesehatan Republik indonesia, jumlah penderita 

ISK di Indonesia adalah 90-100 kasus per 100.000 penduduk pertahunnya atau 

sekitar 180.000 kasus baru pertahun (Depkes RI, 2014). 

1.1.10 Pemeriksaan dan Diagnosis Infeksi Saluran Kemih 

Diagnosis infeksi saluran kemih berdasarkan anamnesis adanya gejala atau 

tanda infeksi saluran kemih yaitu, nyeri suprapubrik, disuria, frekuensi, urgensi, 

dan stranguria untuk infeksi saluran kemih bagian bawah, sedangkan demam, 

kram, nyeri punggung, muntah, skoliosis, dan penurunan berat badan untuk 

infeksi saluran kemih bagian atas, lekosituria > 10/LPB dan bakteriuria patogen > 

105 CFU/mL (Susanto, 2012). Pada pemeriksaan laboratorium, dinyatakan positif 

infeksi saluran kemih apabila terdapat > 5 leukosit per lapang pandang besar 

(LPB) sedimen air kemih, bila dijumpai 5-10 eritrosit/LPB sedimen urin, dijumpai 

1 bakteri/LPB minyak emersi, pada wanita simtomatik >102 organisme 

koliform/mL urin plus priuria atau 105 organisme patogen/mL urin, pada laki-laki 

simtomatik >103 organisme patogen/mL urin atau asimtomatik 105 organisme 
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patogen/mL urin pada 2 contoh urin berturut-turut, dan mereduksi nitrat bila 

dijumpai >100.000-1.000.000 bakteri (Sari, 2016). 

 

1.2 Penetalaksanaan Infeksi Saluran Kemih  

2.2.1 Penetalaksanaan Non Farmakologi 

Secara umum, pencegahan infeksi saluran kemih dapat dilakukan dengan 

minum air sebanyak 8 sampai 10 gelas per hari, menghindari mandi busa dan 

sabun berparfum karena dapat menyebabkan iritasi pada uretra, mengganti celana 

dalam secara rutin, menghindari kontak terlalu lama antara feses dengan daerah 

genital yang akan memberikan kesempatan kepada bakteri untuk bergerak naik ke 

uretra kemudian ke kandung kemih, pada anak perempuan berhati-hatilah dalam 

membersihkan genital dan lakukan dengan benar dengan cara membersihkan dari 

depan ke belakang setelah buang air kecil maupun buang air besar karena akan 

mengurangi pajanan uretra terhadap infeksi yang disebabkan oleh bakteri dari 

feses, menggunakan celana dalam dengan bahan kain katun karena dapat 

mengurangi pertumbuhan bakteri pada uretra dibandingkan dengan bahan lainnya, 

dan buang air kecil secara tetatur (Hidayanti, 2008) 

2.2.2 Penetalaksanaan Farmakologi  

2.2.2.1 Terapi Antibiotika 

Antibiotik adalah suatu substansi antimikroba yang diperoleh dari zat yang 

berasal dari suatu mikroorganisme atau suatu zat sintetik yang dapat menghambat 

kerja dari suatu mikroorganisme lain. Antibiotik ada yang memiliki spektrum luas 

dan efektif terhadap jenis bakteri tertentu, uji sensitivitas antibiotik digunakan 

untuk menguji sensitivitas antibiotik terhadap suatu bakteri dengan tujuan untuk 

mengetahui daya kerja atau efektivitas dari suatu antibiotik dalam membunuh 

bakteri (Seputra et al, 2015). Faktor farmakologis dapat mempengaruhi cara kerja 

agen antibakteri. Kemampuan agen untuk mencapai konsentrasi yang tepat dalam 

urin sangatlah penting. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju dan luasnya 

ekskresi melalui ginjal termasuk laju filtrasi glomerulus pasien dan diekskresi atau 

tidaknya agen secara aktif. Agen seperti sulfonamida, tetrasiklin, dan 

aminoglikosida memasuki urin melalui filtrasi. Bila laju filtrasi glomerulus 

berkurang, jumlah obat yang memasuki urin-pun akan berkurang. Sebagian besar 

agen beta laktam dan kuinolon disaring dan secara aktif disekresi ke dalam urin. 
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Karena alasan ini, agen ini mencapai konsentrasi urin tinggi meskipun 

karakteristik ikatan protein yang tidak menguntungkan atau disfungsi ginjal(Coley 

& Prince, 2008). 

2.2.2.2 Terapi Analgesik dan Antipiretik 

 Analgesik merupakan obat yang digunakan untuk menghilangkan rasa 

nyeri tanpa menghilangkan kesadaran. Nyeri sebenarnya berfusngsi sebagai tanda 

adanya penyakit atau kelainan dalam tubuh dan merupakan bagian dari proses 

penyembuhan (inflamasi). Nyeri perlu dihilangkan jika telah mengganggu 

aktifitas tubuh. Sedangkan antipiretik adalah obat yang menurunkan suhu tubuh 

yang tinggi. Jadi analgesik-antipiretik adalah obat yang mengurangi rasa nyeri dan 

serentak menurunkan suhu tubuh yang tinggi (Tjay 2007 dalam Putri, 2016). 

Analgesik merangsang reseptor nyeri yang letaknya pada ujung syaraf bebas 

dikulit, selaput lendir dan jaringan lain. Analgesik bekerja dengan cara 

menghambat produksi prostaglandin di hipotalamus anterior (Haryati, 2016). 

2.2.2.3 Terapi Antagonis H2-Reseptor  

 Antagonis H2-Reseptor memiliki mekanisme kerja dengan cara 

menghambat interaksi histamin dengan reseptor H2 secara kompetitif dan selektif 

sehingga tidak memberikan efek pada reseptor H1. Kerja utama dari obat ini 

adalah mengurangi sekresi asam lambung yang disebabkan oleh histamin, gastrin, 

obat-obat kolinomimetik (AINS), rangsangan vagal makanan (terutama asam), 

insulin, dan kopi. Obat-obat ini tidak hanya menghambat sekresi asam nokturnal 

tetapi juga basal, mereduksi dengan baik volume cairan lambung dan konsentrasi 

ion histamin +. Obat-obatan golongan antagonis H2-reseptor yang dikenal yaitu 

simetidin,ranitidin, famotidin, dan nizatidin (Rismayana, 2014). Dalam infeksi 

saluran kemih, terdapat manifestasi klinis yang dimana penderitanya dapat 

mengalami mual dan muntah, maka dari itu diperlukan terapi antagonis H2-

reseptor untuk meminimalkan gejala tersebut. 

2.2.2.4 Terapi Antifibrinolitik 

 Antifibrinolitik merupakan golongan obat yang memiliki mekanisme kerja 

untuk menghambat aktivasi plasminogen sehingga pembentukan plasmin tidak 

terjadi. Obat golongan ini digunakan untuk terapi perdarahan akut pada hemofilia 

dan perdarahan lainnya. Contoh obat golongan ini adalah asam aminokaproat, 
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asam traneksamat, aprotinin, dan asam aminometilbenzoat. Obat-obatan 

antifibrinolitik meningkatkan pembekuan darah dengan mencegah pembekuan 

darah dari kerusakan. Dokter terkadang memberikan obat ini kepada pasien yang 

menjalani operasi untuk mencegah kehilangan darah, selain itu juga dapat 

menghentikan kehilangan darah pada pasien yang terluka parah. Dalam kasus 

infeksi saluran kemih sendiri paling sering digunakan obat asam traneksamat (Ker 

et al 2015).  

2.2.2.5 Terapi Diuretik 

 Diuretik menghalangi fungsi transportasi tubulus ginjal karena 

abnormalitis volume cairan dan komposisi elektrolit. Diuretik menghasilkan 

peningkatan aliran urin (diuresis) dengan menghambat reabsorbsi natrium dan air 

dari tubulus ginjal. Kebanyakan reabsorbsi natrium dan air terjadi di sepanajang 

segmen-segmen tubulus ginjal (proksimal, ansa henle dan distal). Agen ini 

merupakan agen yang kuat dan digunakan secara luas. Banyak agen diuretik 

memeberikan efek pada protein tranport membran spesifik pada sel epitel tubular 

ginjal. Diuretik lainnya mengerahkan efek osmotik yang mencegah reabsorbsi air, 

menghambat enzim, atau mengganggu reseptor hormon di sel epitel ginjal.  

(Katzung, 2015).  

 

1.3 Pemakaian Antibiotik Pada Infeksi Saluran Kemih 

1.3.1 Sulfonamida dan Trimetoprim 

Sebagian besar mikroorganisme gram-negatif dan gram-positif peka 

terhadap trimetoprim, namun resistensi dapat timbul jika obat digunakan secara 

tunggal. Chlamydia diphtheriae dan N. Meningitidis rentan terhadap trimetoprim-

sulfametoksazol. Mulai dari 50% sampai 90% galur Staphylococcus aureus, 

Staphylococcus epidermis, S. Pyogenes, kelompok Streptococcus viridans, E. Coli, 

Proteus mirabilis, Proteus morganii, Proteus rettgeri, spesies Enterobacter, 

Salmonella, Shigella, Pseudomonas pseudomallei, Serratia, dan spesies 

Alcaligenes dihambat. Aktifitas antimikroba kombinasi trimetroprim dan 

sulfametoksazol dihasilkan dari kerjanya pada dua tahap jalur enzimatik untuk 

sintesis asam tetrahidrofolat. Trimetoprim mencegah reduksi dihidrofolat menjadi 

tetrahidrofolat. Selain itu, trimetoprim merupakan inhibitor dihirofelat reduktase 

yang sangat selektif pada mikroorganisme tingkat rendah, dan diperlukan 100.000 



19 
 

 
 

kali lipat  obat untuk menghambat enzim reduktase manusia dari pada enzim 

bakteri. Pengobatan infeksi saluran urin bagian bawah tanpa komplikasi dengan 

menggunakan trimetoprim-sulfametoksazol sering kali sangat efektif untuk 

bakteri yang peka. Sediaan ini terbukti menghasilkan efek terapi lebih baik dari 

pada pemberian masing-masing komponennya secara terpisah jika 

mikroorganisme penginfeksinya merupakan famili Entererobacteriaceae. 

Resistensi bakteri terhadap trimetoprim-sulfametoksazol yang sering terjadi 

seringkali akibat masuknya plasmid pengode dihidrofolat reduktase yang sudah 

berubah (Goodman & Gilman, 2014). 

1.3.2 Quinolon dan Fluoroquinolon 

Kelompok senyawa antimikroba sintetik ini, terutama asam nalidiksat, telah 

tersedia untuk pengobatan infeksi saluran urin selama bertahun-tahun. 

Pengembangan fluoroquinolon dapat diklasifikasikan dengan istilah generasi. 

Fluoroquinolon terdiri dari empat generasi. Generasi kedua yaitu fluoroquinolon 

asli dengan penambahan atom flour pada posisi atom C-6. Generasi ini 

meningkatkan aktifitas antibakteri terhadap bakteri gram-negatif dan cukup 

meningkatkan perlindungan terhadap bakteri gram-positif.  Generasi ketiga 

mencapai potensi yang lebih besar terhadap bakteri gram-positif terutama 

pneumococcus dan bakteri anaerob. Generasi keempat fluoroquinolon memiliki 

keunggulan perlindungan terhadap pneumococcus dan anaerob. Dalam kasus 

infeksi saluran kemih golongan yang banyak diapakai adalah generasi kedua yang 

terdiri dari siproflksasin, ofloksasin, dan levofloksasin (Bolon, 2011). 

1.3.2.1 Siprofloksasin   

Siprofloksasin aktif terhadap bakteri gram positif dan gram negatif. 

Siprofloksasin terutama aktif terhadap kuman gram negatif termasuk salmonella, 

shigella, kompilobakter, neisseria, dan pseudomonas. Sebagian besar kuman 

anaerob tidak sensitif terhadap siprofloksasin. Penggunaan siprofloksasin 

termasuk untuk infeksi saluran nafas (tapi bukan pneumonia pneumococcus), 

saluran kemih, sistem pencernaan (termasuk demam tifoid) dan gonore serta 

septikemia oleh organisme yang sensitif (PIONAS, 2015).Siprofloksasin 

merupakan agen bakterisida (pembunuh bakteri) yang memiliki mekanisme kerja 

dengan cara menghambat dan merusak sintesis DNA dari bakteri. (Katzung, 
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2007). Siprofloksasin cepat dan baik diserap dari saluran gastrointestinal. 

Bioavailabilitas secara oral adalah sekitar 70% hingga 80% dan konsentrasi serum 

puncak sekitar 2,4 mcg/mL terjadi 1-2 jam setelah dosis oral 500 mg. Kadar yang 

terikat oleh protein plasma berkisar 20% sampai 40%. Secara umum 

siprofloksasin didistribusikan dalam tubuh dan jaringan penetrasi yang baik. 

Waktu paruh siprofloksasin sekitar 3 sampai 5 jam. Klirens ginjal dari 

siprofloksasin terjadi pada filtrasi glomerulus dan sebagian oleh sekresi tubular. 

Sekitar 40% hingga 50% dari dosis oral dapat diekskresikan dan tidak berubah 

dalam urin dalam waktu 24 jam. Sekitar 70% dosis parenteral dapat diekskresikan 

tidak berubah dalam waktu 24 jam (Sweetman, 2009).Siprofloksasin merupakan 

antibiotik golongan kuinolon yang biasa digunakan untuk mengobati infeksi 

saluran kemih. (PIONAS, 2015). 

2.3.2.2 Ofloksasin 

Secara umum, ofloksasin memiliki aktivitas yang baik terhadap banyak 

bakteri Enterobacteriaceae, tetapi kurang rentan terhadap bakteri gram-positif 

aerobik dan Pseudomonas, sementara bakteri anaerob biasanya resisten. 

Ofloksasin memiliki aktivitas untuk melawan banyak atipikal organisme seperti 

Mycobacteria, Chlamydia, Legionella, Mycoplasma, dan Ureaplasma. Untuk 

dosis penggunaan ofloksasin pada infeksi saluran kemih yaitu ; per oral 200 mg 

sehari sampai 400 mg dua kali sehari. Infus intravena harus di administrasi secara 

perlahan untuk menghindari terjadinya resiko hipotensi apabila di administrasi 

dengan cepat. Diberikan 0,2% larutan infus dalam 30 menit dan 0,4% larutan 

infus dalam 60 menit. Ofloksasin memiliki bioavailabilitas yang baik dengan 95-

100% absorbsi. Half life eliminasi serumnya adalah 5-8 jam (umumnya 7 jam) 

dan konsentrasi serum maksimum 0,7-2 jam (biasanya 1,2 jam) setelah pemberian 

secara oral. Pemberian ofloksasin bersama dengan makanan akan memperpanjang 

konsentrasi serum maksimum sekitar 1 jam dan mengurangi konsentrasi serum 

puncak 20-25%, tetapi tidak mengubah tingkat penyerapan dan eliminasi. 

Penyerapan ofloksasin akan berkurang dan tertunda apabila diberikan bersamaan 

dengan antasida dan sebaiknya diberikan jeda setidaknya 2 jam (Katzung, 2015).   
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2.3.2.3 Levofloksasin 

Levofloksasin bekerja dengan menghambat enzim topoizomerase IV dari 

DNA gyrase yaitu enzim yang diperlukan untuk replikasi, transkripsi, perbaikan 

(repair), dan rekombinasi DNA bakteri. Levofloksasin mempunyai spektrum 

aktivitas antibakteri yang luas yaitu dapat melawan bakteri gram-positif seperti 

Staphylococcus pneumoniae termasuk yang resisten terhadap penisilin, 

Staphylococcus aureus yang peka terhadap metisilin dan bakteri gram-negatif 

seperti Haemophillus influenzae, Moracella catarrhalis, Enterobacteriaceae, serta 

bakteri atipikal seperti Chlamydia pneumoniae dan Leginella spp. Aktivitas 

bekterisidal levofloksasin tergantung pada konsentrasi . Oleh karena itu, aktivitas 

terhadap bakteri dapat meningkat dengan cara memaksimalkan konsentrasinya. 

Dosis pemberian untuk infeksi saluran kemih per oral dan intravena adalah 250-

750 mg sekali sehari selama 7-14 hari. Pemberian oral levofloksasin memiliki 

bioavailabilitas 95%, memilki waktu paruh 6-8 jam dan mengikat protein serum 

relatif rendah (24-38%). Makanan yang berlemak tinggi dapat menunda 

penyerapan levofloksasin, dan apabila dikonsumsi bersama dengan antasida dapat 

mengurangi penyerapan levofloksasin. Levofloksasin memiliki PAE sekitar 2-4,5 

jam tergantung pada patogennya. Secara in vitro, resistensi levofloksasin karena 

mutasi spontan jarang terjadi. Meskipun resistensi silang dapat teramati pada 

penggunaannya dan tidak menutup kemungkinan resistensi terhadap 

fluoroquinolon lain dapat terjadi pada levofloksasin  (Agfu, 2012). 

2.3.3 β-Laktam   

2.3.3.1 Penisilin 

Turunan penisilin adalah senyawa bakteresid dengan indeks terapetik 

tinggi, bekerja lebih besar pada fasa perbanyakan mikroorganisme dibandingkan 

pada fasa istirahat. Sering digunakan sebagai obat pilihan untuk pencegahan dan 

pengobatan infeksi yang disebabkan oleh bakteri tertentu, pada penderita yang 

tidak alergi. Banyak turunan penisilin yang hanya aktif terhadap Gram-positif 

karena struktur dinding sel Gram-positif lebih sensitive terhadap kerja 

penghambatan obat, dibanding bakteri Gram-negatif. Turunan penisilin yang 

mempunyai gugus hidrofil atau bentuk pra-obatnya menunjukkan spektrum 

antibakteri yang luas dan efektif tidak hanya terhadap bakteri Gram-positif tetapi 
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juga terhadap Gram-negatif seperti H. influenza, Escherchia coli, Proteus 

mirabilisis dan beberapa spesies Salmonella, Shiegella  dan Pseudomonas.Efek 

samping penggunaan turunan penisilin antara lain adalah reaksi alergi (insiden 1-

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

penisilin dapat menganalisis protein tertentu dalam tubuh membentuk panisiloil 

protein, suatu protein asing (antigen) yang merangsang pembentukan antibody. 

Efek samping lain adalah gangguan saluran cerna hematologis, dan gangguan 

keseimbangan elektrolit (Katzung, 2015). 

2.3.3.1.1 Amoksisilin 

Amoksisilin tersedia dalam tiga bentuk yang berbeda yaitu anhidrat, 

natrium dan trihidrasi. Semua antibiotik β-laktam adalah agen bakterisida yang 

mengganggu biosintesis petidoglikan pada dinding sel bakteri. Struktur dari 

amoksisilin diperlukan untuk memelihara integritas sel, diantara proses vital 

lainnya. Polimer amoksisilin memberikan stabilitas mekanis yang keras karena 

struktur yang berikatan silang tinggi. Amoksisilin berikatan dengan protein 

pengikat penisilin 1A (PBP-1A) yang terletak di dalam dinding sel bakteri, dan 

menginaktivasi transpeptidase sensitif penisilin oleh asilasi domain C-terminal. 

Penghambatan enzim ini terjadi pada tahap akhir dari sintesis dinding sel bakteri, 

sehingga mencegah hubungan silang dari dua rantai peptidoglikan linear. 

Amoksisilin adalah obat yang paling aktif dari semua antibiotik β-laktam oral 

terhadap S. pneumoniae. Obat ini digunakan untuk pengobatan infeksi saluran 

kemih uncomplicated yang disebabkan oleh bakteri seperti Escherichia coli. 

Amoksisilin memiliki bioavailabilitas oral yang tinggi (70-90%), dan tidak 

berkurang karena kehadiran makanan di saluran gastrointestinal. Puncak 

konsentrasi plasma terjadi setelah 1-2 jam tergantung pada dosis dan sekitar 20% 

terikat dengan protein plasma. T1/2 sekitar 1-1,5 jam dan rute utama eliminasinya 

adalah ginjal (Marco et al, 2017).  

2.3.3.1.2 Ampisilin 

Ampisilin bekerja dengan mengikat protein penisilin-binding (PBPs) 

dan menghambat sintesis dinding sel bakteri yang menyebabkan terjadinya 

gangguan pada dinding sel bakteri dan akhirnya mengakibatkan kematian sel 

bakteri. Ampisilin adalah antibiotik time dependent dengan daya bunuh bakteri 
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yang sangat tergantung pada waktu konsentrasi yang dipertahankan diatas MIC 

selama interval pemberian dosis dengan 50-60% ft-MIC untuk aktivitas 

maksimum bakterisidal. T1/2 dari ampisilin adalah 1 jam dan ekskresi utama  

melalui urin sebanyak 75% (Adnan et al, 2013). Ampisisilin aktif terhadap 

oragnisme gram-positif dan gram-negatif tetapi tidak aktif terhadap bakteri 

penghasil enzim penisilinase. Ampisilin diindikasikan untuk pengobatan bronkitis 

kronik, infeksi telinga tengah, dan infeksi saluran kemih. Ampisilin dapat 

diberikan secara oral, namun kurang dari setengah dosis yang diserap dan 

penyerapannya menurun karena adanya makanan dalam usus, mual, muntah, dan 

diare. Dosis untuk pengobatan ISK, dewasa dan anak-anak lebih dari 10 tahun 

yaitu 500 mg setiap 8 jam dan untuk anak-anak dibawah 10 tahun mendapatkan 

setengah dari dosis dewasa (BNF, 2011).  

2.3.3.1.3 Piperasilin 

Piperasilin memiliki aktivitas baik terhadap bakteri gram-negatif seperti 

Enterobacteriaceae, dan aktivitas baik terhadap bakteri gram-positif seperti 

Streptococcus spp yang rentan terhadap penisilin dan strain penghasil non β-

laktamase S. aureus, S. epidermidis, dan Enterococcus faecalis. Piperasilin 

memiliki afinitas yag meningkat pada PBP3 yang merupakan enzim septum 

murein sintetase yang bertanggung jawab untuk pembentukan septum selama 

pertumbuhan bakteri dan pembelahan sel, dan penghambat enzim ini 

menghasilkan pembentukan bakteri filamentous yang tidak mudah terbakar dan 

mudah lisis. Dosis umum untu piperasilin adalah 200-300 mg/kgBB per hari 

dalam enam dosis terbagi, infeksi ringan 4-12 g setiap hari dalam empat dosis 

terbagi, infeksi berat 12-24 g setiap hari dalam enam dosis terbagi, dan masing-

masing dari itu diinfuskan selama 15-30 menit. Untuk infus berkelanjutan 8 g i.v 

setiap hari dan diikuti 2 g i.v. Piperasilin mengikat protein rata-rat 16% pada 

konsentrasi 200-300 µg/mL dan waktu paruh yang terhantung dosis sekitar 40 

menit sampai 1,3 jam. Obat ini diekskresikan dalam urin dan tidak dirubah oleh 

filtrasi glomerular dan sekresi tubular serta diekskresikan melalui ginjal sekitar 

50-80% (Grayson et al, 2018). 
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2.3.3.2 Sefalosporin 

Golongan sefalosforin serupa dengan penisilin, tetapi lebih stabil terhadap 

banyak β-laktamase bakteri dan memiliki aktivitas spektrum yang lebih luas. 

Namun, sekarang mulai muncul galur-galur dari bakteri E. Coli dan Ksebsiella sp 

yang mengekspresikan β-laktamase spektrum luas dan dapat menghidrolisis 

sebagian besar sefalosporin. Sefalosporin tidak aktif terhadap enterococcus dan L. 

monocytogenes. Aktivitas antimikroba instrinsik sefalosporin rendah, tetapi 

perlekatan berbagai gugus R1 dan R2 menghasilkan ratusan senyawa poten dengan 

toksisitas yang rendah. Sefalosporin dapat diklasifikan menjadi empat kelompok 

atau generasi utama dan bergantung pada spektrum aktivitas antimikroba 

(Katzung et al, 2015).    

2.3.3.2.1 Sefalosporin Generasi Pertama 

Sefalosporin generasi pertama ini memperlihatkan spektrum 

antimikroba yang aktif terhadap bakteri gram-positif dan efektif terhadap sebagian 

besar S. aureus dan Streptococcus termasuk Streptococcus pyogenes, 

Streptococcus pneumonia, Streptococcus anaerob, Clostridium perfringens, 

Listeria monocytogens dan Corynebacterium diphteriae. Aktivitas aktimikroba 

berbagai jenis sefalosporin generasi pertama ini sama satu dengan yang lainnya, 

hanya saja sefalotin sedikit lebih aktif terhadap Streptococcus aureus. Mikroba 

yang resisten terhadap golongan ini adalah strain Streptococcus aureus resisten 

metisilin, Streptococcus epidermidis dan Streptococcus faecalis (Istantoro & Gan, 

2012).  

2.3.3.2.1.1 Sefadroksil 

Sefadroksil adalah sefalosporin generasi pertama yang efektif 

terhadap bakteri gram-negatif dan gram-positif dan menyajikan potensi tinggi 

untuk pemberian oral pada kemoterapi dan banyak digunakan dalam pengobatan 

brinkitis, tonsilitis, infeksi pada kulit, infeksi jaringan lunak dan telinga, infeksi 

gonore, infeksi saluran kemih, infeksi tulang dan sendi. Namun tidak disarankan 

pemberian sefadroksil ketika ada infeksi sistemik yang berat. Obat ini memiliki 

aktivitas antibakteri dan spektrum yang luas. Sefadroksil terdiri dari tiga bentuk 

yaitu anhidrat, hemihidrat, dan monohidrat. Sefadroksil memiliki aktivitas 

antibakteri dengan sintesis dinding sel bakteri, dan banyak digunakan dalam 
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pengobatan infeksi yang disebabkan oleh cocci gram-positif termasuk 

Pneumococcus, Streptococcus dan Staphylococci kecuali untuk Enterococci dan 

methicillin-resisten. Dalam bentuk tablet, kapsul atau bubuk suspensi, sefadroksil 

sangat cepat diserap setelah pemberian oral dan pada 1-3 jam akan mencapai 

konsentrasi maksimum. Kadar protein pengikat plasma 15-20%, dan 90% bahan 

aktif tidak berubah dalam urin selama 24 jam (Marco & Salgado, 2016).   

2.3.3.2.1.2 Sefaleksin 

Sefaleksin merupakan golongan obat yang efektif terhadap bakteri 

gram-positif seperti Staphylococcus sp., Streptococcus sp., dan Pneumococcus sp., 

aktif terhadap bakteri gram-negatif seperti E. coli, N. gonorrhea, K. pneumonia, 

P. mirabilis dan H. influenzae. Sefaleksin utamanya digunakan untuk pengobatan 

infeksi saluran kemih karena sedikit diikat oleh protein plasma dan sebagian besar 

diekskresikan melalui ginjal dalam kadar yang tetap. Selain digunakan untuk 

infeksi saluran kemih, sefaleksin juga digunakan untuk pengobatan infeksi 

Kardiovaskular, infeksi saluran nafas, infeksi kulit dan infeksi jaringan lunak. 

Obat ini diberikan secara oral dan tahan terhadap asam lambung dikarenakan 

mengandung α-amino, maka dari itu akan segera diabasorbsi oleh saluran cerna 

(90%). Kadar plasma tertinggi dicapai dalam 1 jam dengan waktu paruh serum 

0,8-1,2 jam. Dosis pemakaian untuk obat ini adalah 250 mg sampai dengan 500 

mg empat kali sehari (Siswandono et al, 2008). 

2.3.3.2.2 Sefalosporin Generasi Kedua 

Golongan ini adalah suatu kelompok heterogen yang memiliki 

perbedaan indivual yang nyata dalam aktivitas, farmakokinetika, dan toksisitas. 

Secara umum obat-obatan ini aktif terhadap organisme yang dihambat oleh 

generasi pertama dan aktif terhadap bakteri gram-negatif seperti Klebsiella sp, dan 

H. influenzae. Sefalosporin generasi kedua ini mungkin menunjukkan aktivitas in 

vitro terhadap Enterobacter sp., tetapi mudah terbentuk muatan-muatan resisten 

yang secara terus-menerus mengekspresikan β-laktamase kromosomal yang 

menghidrolisis senyawa golongan ini (Katzung et al, 2015). 

2.3.3.2.2.1 Sefuroksim 

Sefuroksim merupakan golongan generasi kedua sefalosporin dengan 

spektrum luas dan merupakan campuran dua isomer yang sama-sama memiliki 
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keaktifan sebanyak 50%. Sefuroksim mengganggu proses transpeptidasi yang 

mengikat dinding sel, melemahkan dinding sel untuk menghasilkan filamen non-

feasibel (Naeem et al, 2014). Obat ini dibagi menjadi 2 jenis, yaitu sefuroksim Na 

dan sefuroksim axetil. Sefuroksim Na aktif terhadap bakteri gram-positif seperti 

Staphylococcus sp., Streptococcus sp., K. pneumonia., Proteus sp., dan H. 

influenza. Sefuroksim diberikan secara intavena dan intramuskular karena tidak 

tahan terhadap asam lambung dengan dosis 0,75-1,5 gram tiga kali sehari. Waktu 

paruh yang dibutuhkan kurang lebih 1,3 jam (Siswandono et al, 2008). Untuk 

merekonstruksi sefuroksim yaitu dengan cara penambahan water for injection ke 

dalam vial dengan takaran 2 ml untuk 250 mg dan setidaknya 6 mL untuk 750 mg 

(Mylan, 2015). 

2.3.3.2.3 Sefaloporin Generasi Ketiga 

Golongan ini memperlihatkan cakupan terhadap gram-negatif yang 

lebih luas dan sebagian mampu menembus sawar darah pada otak. Generasi ketiga 

ini aktif terhadap Citrobacter, S. marcescens, dan Providence (meskipun dapat 

muncul resistensi selama pengobatan infeksi yang disebabkan oleh spesies-spesies 

ini dikarenakan muatan yang secara konstitutif menghasilkan sefaloporinase. 

Mereka juga efektif terhadap galur hemofilus dan neiseria penghasil β-laktamase. 

Sefalosporin generasi ketiga digunakan untuk pengobatan beragam jenis infeksi 

yang serius oleh organisme yang resisten terhadap sebagian besar obat lain 

(Katzung et al, 2015)   

2.3.3.2.3.1 Sefotaksim 

Sefotaksim memiliki pertahanan aktivitas yang sangat baik terhadap 

banyak patogen umum yang didapatkan di masyarakat, misalnya Streptococcus 

pneumonia dana Haemophilus influenzae. Namun, aktivitas terhadap 

Enterobacteriaceae telah berkurang karena poliferasi patogen β-laktam spektrum 

luas. Sefotaksim tidak memiliki aktivitas substansial terhadap methicillin-resistant 

Staphylococcus aureus, Enterococci, Pseudomonas aeruginosa atau sebagian besar 

organise anaerob. Mirip dengan antibiotik β-laktam lainnya, sefotaksim bekerja 

dengan menghambat sintesis dinding bakteri dengan mengikat PBPs. Dosis untuk 

pengobatan infeksi adalah pemakaian secara parenteral dengang jumlah 1-2 g 

setiap 4-12 jam, tergantung dari jenis infeksinya. Obat ini diekskresi melalui urin 
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dengan konsentrasi yang tinggi, dalam 24 jam pertama pemberian sekitar 60% 

dari dosis yang diberikan terekskresi dalam urin dan pada empedu berkisar 0.01-

0,1% kadar ekskresi. Protein yang diikat oleh sefotaksim berkisar dari 10-45%. 

Waktu paruh serum sefotaksim adalah 0,84-1,25 jam setela pemberian secara 

intravena injeksi (Grayson et al, 2018).  

2.3.3.2.3.2 Seftriakson 

Seftriakson bersifat bakterisidal dengan spektrum aktivitas 

antimikroba yang lebih luas. Seftriakson sangat stabil terhadap hidrolisis oleh 

sebagian besar β-laktamase dan memiliki aktivitas lebih besar dari sefalosporin 

generasi pertama dan kedua terutama terhadap bakteri gram-negatif seperti 

Enterobacteriaceae, dan aktif terhadap gram-positif seperti Streptococcus 

(Sweetman, 2009). Dalam sebuah penelitian crossectional di Ayatollah Rouhani 

Teaching Hospital of Babol Universitas Ilmu Kedokteran di Utara Iran pada bulan 

januari 2013 sampai dengan desember 2013, melakukan tes kerentanan 

antimikroba dengan difusi disk dan metode mikrodilusi. Penelitian ini 

menggunakan 10 jenis antibiotik dengan batas pertumbuhan mikroba dalam urin 

≥105 CFU/mL dianggap positif , dan dari hasilnya kotrimoksaszol, cefixime, 

sefotaksim, dan seftriakson adalah antibiotik yang paling resisten. Seftriakson 

memiliki aktivitas in vitro yang sangat mirip dengan sefotaksim dan seftizoksim. 

Waktu paruh yang sekitar 8 jam, dan dosis pemberian untuk  infeksi adalah 2 

gram setiap 12 jam hingga 24 jam. Sekitar separuh dari obat ini dapat ditemukan 

di urin, sisanya dieliminasi melalui sekresi empedu (Goodman & Gilman, 2014).  

2.3.3.2.3.3 Sefiksim 

Sefiksim digunakan di negara-negara barat sebagai antibiotik 

spektrum luas yang kuat dengan berbagai indikasi. Sebuah study multinasional di 

seluruh dunia telah mengkonfirmasi bahwa sefiksim efektif diberikan pada anak-

anak dan orang dewasa. Beberapa peneliti merekomendasikan sefiksim sebagai 

antibiotik lini pertama di URTI yang didapatkan di masyarakat. Selain sebagai 

pengobatan untuk infeksi saluran kemih, sefiksim juga digunakan untuk infeksi 

telinga, infeksi tenggorokan, pneumonia, bronkitis, dan gonore. Sefiksim aktif 

terhadap bakteri yang memiliki spektrum luas seperti E. coli, Staphylococcus 
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pyogenes, Hemophilus infuenzae, Salmonella, Shigella, dan Neisseria 

gonorrhoeae (Chaudhary, 2016).  

2.3.3.2.4 Sefalosporin Generasi Keempat 

Sefalosporin generasi keempat diindikasikan untuk pengobatan empirin 

infeksi nosokomial, ketika sudah diantisipasi terjadinya resistensi antibiotik β-

laktamase yang diinduksi secara kromosomal. Sebagi contoh, sefepim memiliki 

aktifitas yang lebih baik terhadap isolate nosokomial Enterobacter, 

Citrobacterdan Serratia spp. dibandingkan dengan seftazidim dan piperasilin. 

Antibiotik golongan keempat mempunyai spektrum aktivitas lebih luas dari 

generasi ketiga dan lebih stabil terhadap hidrolisis oleh betalaktamase. Antibiotik 

ini dapat berguna untuk mengatasi infeksi kuman yang resisten terhadap generasi 

ketiga (Istiantoro & Gan, 2007). 

2.3.3.2.4.1 Sefepim 

Sefepim adalah oksimino β-laktam dengan amino tiazolin rantai 

samping yang memilki spektrum yang lebih luas dan potensi besar daripada 

sefalosporin generasi ketiga. Sepefim menunjukkan stabilitas yang tinggi terhadap 

beberapa β-laktamase, terutama kromosom AmpC dan plasmidmediated enzim 

yang diproduksi oleh patogen gram-negatif. Sefepim aktif terhadap bakteri gram-

positif aerobik seperti Steptococci, aktif terhadap gram-negatif aerobik seperti 

Enterobacteriaceae. Sefipim bekerja dengan berinteraksi dengan protein pengikat 

penisilin (PBPs) dan menghambat sisntesis dinding sel. Dosis yang diberikan 

untuk infeksi tergantung pada tingkat keparahan infeksi dan diberikan secara 

parenteral. Pada infeksi berat diberikan 2 gram i.v setiap 8 jam, dan alternatif 

infus 30 menit 2 gram selama lebih dari 3 jam, loading dose 2 gram diikuti 4 gram 

setiap 24 jam. Obat ini cepat diserap dengan waktu puncak 1,0-1,6 jam, dan 

diekskresi melalui ginjal sebagai obat aktif dan tidak dipengaruhi oleh filtrasi 

glomerulus, serta recovery urin 80-85% dari dosis yang debrerikan. Secara umum, 

sefepim tidak efisien dihidrolisis oleh β-laktamase AmpC, namun sejumlah varian 

AmpC kromosom dan plasmid-mediated dapat mengganggu aktivitas sefepim 

yang akhirnya kehilangan porin dan pompa efflux dapat menyebabkan resistensi 

terhadap sefipim (Grayson et al, 2018).   
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2.3.3.3 Karbapenem 

Karbapenem menembus dengan baik jaringan dan cairan tubuh termasuk 

cairan serebrospinal. Semua dibersihkan oleh ginjal, dan dosis harus dikurangi 

pada pasien dengan insufisiensi ginjal. Karbapenem diindikasi untuk infeksi oleh 

organisme yang rentan terhadap resistensi obat lain yang ada misalnya P. 

aeruginosa serta untuk mengobati infeksi campuran bakteri aerob dan anaerob. 

Obat golongan ini sangat efektif dalam pengobatan infeksi enterocobacter karena 

mereka reisten terhadap destruksi oleh β-laktamase yang dihasilkan oleh 

organisme-organisme ini (Katzung et al, 2015).  

2.3.3.3.1 Imipenem 

Imipenem memiliki aktivitas spektrum yang sama dengan doripenem 

dan meropenem. Pada imipenem pemakaiannya biasanya dikombinasikan dengan 

cilastatin karena metabolisme dari imipenem sendiri itu terjadi di ginjal dan dapat 

menyebabkan nefrotoksik maka dari itu diperlukan cilastatin untuk memblokir 

dehidropeptidase ginjal yang mengkatalis imipenem dan mencegah terjadinya 

metabolisme. Imipenem merupakan spektrum yang luas dan tidak boleh 

digunakan pada terapi empiris untuk sebagian besar infeksi yang didapatkan dari 

masyarakat. Imipenem merupakan pilihan terbaik untuk banyak jenis infeksi 

nosokomial seperti nosokomial penumonia, febrile neutropenia, dan infeksi 

nosokomial lain, terutama pada pasien yang sudah banyak menerima kelas 

antibiotik lain selama berada di rumah sakit (Gallagher et al, 2012). 

2.3.3.3.2 Meropenem  

Meropenem adalah antibakteri karbapenem sintesis dengan stabilitas 

intrinsik untuk hidrolisis oleh sebagian besar non-karbapenem β-laktamase 

(termasuk enzim AmpC dan ESBLs dari TEM, SHV, dan famili CTX-M). 

Meropenem bekerja dengan menghambat protein pengikat penisilin (PBP) di 

dinding sel bakteri sehingga mengganggu sintesis dinding sel dan memicu 

kematian sel. Khususnya mengikat PBPs 2, 3, dan 4 pada bakteri Escherichia coli 

dan P. aeruginosa, dan PBP 1, 2, dan 4 pada bakteri Staphylococcus aureus. 

Subtituen pirolidinil pada posisi 2 meningkatkan aktivitas bakterisida meropenem 

melawan basil gram-negatif. Meropenem menunjukkan penetrasi adekuat didalam 

cairan serebrospinal. Sekitar 40-60% dari meropenem yang diberikan 
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diekskresikan dalam 24-48 jam dengan 22% produk yang terhidrolisis dalam 

bentuk tidak aktif. Meropenem merupakan antibakteri time dependent yang 

merupakan pembunuhan bakterisida maksimum berkolerasi dengan durasi waktu 

ketika konsentrasi obat tetap diatas MIC. Titik puncak dosis meropenem adalah 1 

gram setiap 8 jam (dengan 30 menit infus). Meropenem digunakan untuk 

pengobatan ISK complicated, termasuk pielonefritis. Dosis untuk orang dewasa 

pada ISK complicated menggunakan regimen dosis 2 g IV setiap 8 jam selama 3 

jam untuk lama pengobatan hingga 14 hari (Cho, 2018). 

2.3.4 Aminoglikosida 

Aminoglikosida terutama digunakan untuk mengobati infeksi yang 

disebabkan oleh bakteri anaerob gram-negatif. Senyawa ini mengganggu sintesis 

protein pada mikroorganisme yang rentan. Berlawanan dengan sebagian besar 

inhibitor sintesis protein mikroba yang bersifat bakteriostatik, aminoglikosida 

bersifat bakterisida. Antibiotik ini merupakan bakterisida dengan kerja cepat. 

Pemusnahan bakteri tergantung pada konsentrasi, semakin tinggi konsentrasi 

maka semakin tinggi pula laju pemusnahan bakteri. Efek pasca antibiotik, yakni 

aktivitas bakterisida residual yang bertahan setelah konsentrasi obat dalam serum 

turun dibawah konsentrasi hambat minimun, juga merupakan karakteristik 

antibiotik aminogilkosida dan durasi efek tergantuk pada konsentrasi (Goodman 

& Gilman, 2014). 

2.3.4.1 Gentamisin 

Antibiotik ini adalah antibiotik yang memiliki stabilitas baik dan sangat 

berguna untuk pengobatan terhadap bakteri yang resisten terhadap antimikroba 

lain. Gentamisin adalah bakterisida yang aktif terhadap bakteri gram-positif dan 

negatif serta terbatas. Obat ini tidak dimetabolisme namun didistribusikan dalam 

ruang ekstraseluler (kadar tidak berubah) sebelum eksresi di ginjal oleh filtrasi 

glomerulus. (Hayward, 2017). Gentamisin bekerja dengan menghambat sisntesis 

protein bakteri yang rentan. Obat ini aktif terhadap bakteri gram-negatif termasuk 

Pseudomonas aeruginosa tetapi tidak dengan Stenotrophomonas. Lebih dari 90% 

isolat bakteri gram-negatif aerobik rentan terhadap gentamisin. Dosis gentamisin 

untuk pengobatan infeksi adalah 7 mg/kg dan 5 mg/kg apabila pasien memiliki 

gangguan ginjal moderat (Creatinine clearance 40-60 mL/min),  serta encerkan 
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dengan salin 0,9% dengan normal salin 100 mL dan berikan dosis lebih dari 30 

menit. Dosis diberikan sekali dalam sehari (24 jam) (Sanghavi et al, 2016).   

2.3.4.2 Amikasin 

Amikasin adalah salah satu antibiotik golongan aminoglikosda yang paling 

ampuh yang digunakan dalam pengobatan pada manusia dan hewan, serta 

menampilkan aktivitas spektrum yang luas dan ketahanan relatif terhadap 

sebagian besar enzim aminoglikosida-inactivating (Delis, 2018). Karena sifatnya 

sebagai refaktori terhadap sebagian besar enzim pengubah aminoglikosida, 

amikasin telah berhasil dugunakan untuk pengobatan infeksi yang resisten 

terhadap aminoglikosida, dan obat ini merupakan aminoglikosida semi sintetik 

yang paling banyak digunakan. Farmakokinetiknya mirip dengan gentamisin dan 

tobramisin, yaitu 30-60 menit setelah pemberian intravena mencapai puncak 

konsentrasi serum. Efek antibakteri yang optimal terjadi ketika konsentrasi 

maksimum dalam serum 8-10 kali lebih tinggi dari konsentrasi hambat 

maksimum. Amikasin sendiri maupun dalam bentuk kombinasi dengan antibiotik 

lain digunakan untuk mengobati berbagai infeksi serius yang disebabkan oleh 

bakteri gram-negatif aerobik, mycobacteria dan nocardia (Maria et al, 2017). 

2.4. Tinjauan Antibiotik Golongan Sefalosporin  

Sefalosporin berasal dari fungus Cephalosporium acremonium yang diisolasi 

pada tahun 1948 oleh Brotzu pantai Sardinia, menghambat pertumbuhan in vitro 

S. aureus dan untuk menyembuhkan infeksi staphylococcal dan demam tifoid 

pada manusia. Jamur ini menghasilkan tiga macam antibiotika yaitu sefalosporin 

P, N, dan C. Sefalosporin dihasilkan dari asan 7-aminosefalosporanat dengan adisi 

pada rantai samping yang berbeda. Senyawa yang mengandung asam 7-amino 

cephalosporanic relatif stabil dalam asam encer dan sangat tahan terhadap 

penisilinase terlepas dari sifat rantai samping dan afinitas enzim (William A. and 

Jr. Petri, 2006). Sefalosporin adalah antibiotik spektrum luas yang mirip dengan 

penisilin. Antibiotik ini memiliki cincin beta-laktam yang dapat mengganggu 

sintesis dinding sel bakteri dengan mengikat protein pengikat penisilin, yang pada 

akhirnya menimbulkan lisis dan kematian pada sel bakteri. Seperti amoksisilin 

klavulanat, sefalosporin harus dihindari ketika antibiotik spektrum sempit cukup 

efektif karena sefalosporin meningkatkan risiko Clostridium difficile, MRSA dan 



32 
 

 
 

infeksi resisten lainnya. Sefalosporin yang banyak digunakan dalam praktek 

umum adalah; cefaclor, sefaleksin dan seftriakson (injeksi). Sefalosporin lain 

yang tersedia pada ruang Farmasi adalah; cefazolin, cefoxitin dan cefuroxime, 

obat-obat ini biasanya diresepkan untuk pasien yang menjalani dialisis dan untuk 

pasien dengan cystic fibrosis (Australian Medicines Handbook, 2011 dalam 

appropriate use of cephalosporins, 2011). 

2.4.1 Mekanisme Kerja Antibiotik Golongan Sefalosporin 

Sefalosporin menghambat sintesis dinding sel bakteri dengan cara yang 

sama seperti penisilin, dimana menghambat pertubuhan bakteri dengan 

mengganggu reaksi transpeptidase sintesis dinding sel bakteri. Dinding sel adalah 

suatu lapisan luar kaku yang khas untuk spesies bakteri. Struktur ini membungkus 

membran sitoplasma , mempertahankan bentuk dan integritas sel, serta mencegah 

lisis sel akibat tekanan osmotik yang tinggi. Dinding sel terdiri dari suatu ikatan-

ikatan silang kompleks polimer polisakarida dan polipeptida. peptidoglikan. 

Polisakarida mengandung gula amino, N-asetilglukosamin dan N-asetilmumarat. 

Sebuah peptida 5 asam amino dihubungkan ke gula asam N-asetilmumarat. 

Peptida ini berakhir di D-alanil-D-alanin. Protein pengikat penisilin (penicillin-

binding protein, PBP, suatu enzim) mengeluarkan aliran terminal dalam proses 

pembentukan ikatan silang dengan peptida didekatnya. Pembentukan ikatan silang 

memberi dinding sel rigiditas strukturalnya. Antibiotik beta-laktam, analog 

struktural substrat D-alanil-D-alanin alami secara kovalen mengikat tempat aktif 

PBP. Hal ini menghambat reaksi transpeptidasi, menghentikan sisntesis 

peptidoglikan dan menyebabkan kematian sel. Terjadi autolisis dan gangguan 

morfogenesis dinding sel. Antibiotik beta laktam mematikan sel bakteri hanya 

ketika bakteri sedang tumbuh aktif dan menyintesis dinding sel (Katzung, 2015). 

2.4.2 Penggolongan Antibiotika Sefalosporin 

Sefalosporin digolongkan berdasarkan generasi. Sefalosporin generasi 

pertama mempunyai aktifitas yang baik terhadap bakteri gram-positif dan aktifitas 

yang relatif sedang terhadap bakteri gram-negatif. Sefalosporin generasi kedua 

memiliki peningkatan aktivitas terhadap mikroorganisme gram-negatif, tetapi jauh 

kuran aktif daripada sefalosporin generasi ketiga. Sefalosporin generasi ketiga 

umumnya kurang aktif daripada obat generasi pertama dalam melawan kokus 
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gram-positif, tetapi jauh lebih aktif terhadap enterobacteriaceae, termasuk galur 

penghasil beta laktamase, Sefalosporin generasi keempat memiliki spektrum 

aktivitas yang lebih luas dibandingkan dengan generasi ketiga dan tahan terhadap 

hidrolisis oleh beta laktamase (Goodman & Gilman, 2014). 

2.4.3 Mekanisme Resistensi Bakteri  

Resistensi sefalosporin mungkin berkaitan dengan ketidakmampuan 

antibiotik untuk mencapai tempat kerjanya atau terjadinya perubahan dalam PBP 

yang merupakan targetnya. Resistensi sefalosporin biasanya menunjukkan 

hidrolisis pada cincin beta laktam. Sefalosporin memiliki kerentanan yang 

bervariasi terhadap beta laktamase. Diantara obat genrasi pertama, sefazolin lebih 

rentan terhadap hidrolisis oleh beta laktamase dari S. aureus. Sefoksitin, 

sefuroksim, dan sefalosporin generasi ketiga lebih resisten terhadap hidrolisis oleh  

beta laktamase yang dihasilkan oleh bakteri gram-negatif daripada sefalosporin 

generasi pertama. Sefalosporin generasi ketiga rentan terhadap hidrolisis oleh 

beta-laktamase yang dikode dalam kromosom dan dapat diinduksi. Induksi beta 

laktamase melalui pengobatan infeksi akibat basil gram-negatif aerobik dengan 

sefalosporin generasi kedua atau generasi ketiga dan atau imipenem dapat 

menyebabkan resistensi terhadap semua sefalosporin generasi ketiga. Sefalosporin 

generasi keempat merupakan penginduksi lemah beta laktamase dan kurang 

rentan terhadap hidrolisis daripada obat generasi ketiga  (Goodman & Gilman, 

2014). 

2.4.4 Farmakokinetika  

 Sefalosporin generasi pertama, konsentrasi kadar dalam urin biasanya 

sangat tinggi, tetapi di sebagian besar jaringan kadar bervariasi dan biasanya lebih 

rendah daripada serum. Jika oral, ekskresi terutama melaui filtrasi glomerulus dan 

sekresi tubulus ke dalam urin. Jika parenteral, dilakukan melalui ginjal. 

Sefalosporin generasi kedua, ekskeri dilakukan melalui ginjal. Sefalosporin 

generasi ketiga memiliki waktu paruh yang bervariasi mulai dari waktu paruh 7-8 

jam (seftriakson), waktu paruh 2 jam (sefoperazon), dan waktu paruh 1-1,7 jam. 

Ekskresinya melaui saluran empedu (sefoperazon dan seftriakson) dan melalui 

ginjal. Sefalosporin generasi keempat seperti sefepim adalah salah satu contoh 
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dari generasi ini memiliki waktu paruh 2 jam dan ekskresinya dilakuakn melalui 

ginjal (Katzung, 2015). 

2.4.5 Aturan Pemakaian 

 Golongan sefalosporin generasi I yaitu sefadroksil memiliki dosis untuk 

dewasa 1 g /hari , untuk anak-anak kurang dari satu tahun 25 mg/kgbb/hari dalam 

dosis terbagi, untuk anak-anak 1 - 6  tahun 250 mg dua kali sehari, dan untuk anak 

lebih dari 6 tahun 500 mg dua kali sehari. Sefaleksin memiliki dosis untuk dewasa 

250 mg tiap 6 jam atau 500 mg tiap 8 -8 12 jam dan dapat dinaikkan 1 – 1,5 g tiap 

6 – 8 jam untuk infeksi berat, untuk anak 25 mg/kgbb/hari dalam dosis terbagi dan 

dapat dinaikkan dua kali lipat untuk infeksi berat (maksimum 100 mg/kgbb/hari), 

untuk anak dibawah 1 tahun 125 mg tiap 12 jam, untuk anak 1 – 5 tahun 125 mg 

tiap 8 jam, dan untuk anak 6 – 12 tahun 250 mg tiap 8 jam. Golongan sefalosporin 

generasi II yaitu sefuroksim memiliki dosis dewasa oral untuk infeksi saluran 

kemih 125 mg dua kali sehari, untuk pienonefritis  250 mg dua kali sehari. Untuk 

parenteral im, bolus iv atau infus 750 mg tiap 6 – 8 jam. Anak 30 - 100 

mg/kgbb/hari dibagi dalam 3 – 4 dosis.  

 Golongan sefalosporin generasi III meliputi seftriakson pemberian secara 

injeksi i.m, bolus i.v atau infus 1 g/hari dalam dosis tunggal, pada infeksi berat 2 – 

4 g/hari dosi tunggal, untuk anak diatas  6 minggu  20 – 50 mg/kgbb/hari dapat 

naik sampai 80 mg/kgbb/hari dalam dosis tunggal. Sefotaksim pemberian injeksi 

i.m, i.v atau infus 1 g tiap 12 jam dapat ditingkatkan sampai 12 g per hari dalam 3 

– 4 kali pemberian, untuk neonatus 50 mg/kgbb/hari dalam 2 – 4 kali pemberian 

dan pada infeksi berat dapat ditingkatkan 150 – 200 mg/kgbb/hari, untuk anak 100 

-150 mg/kgbb/hari dalam 2 – 4 kali pemberian dan pada infeksi berat dapat 

ditingkatkan menjadi  200 mg/kgbb/hari. Sefiksim untuk dosis dewasa dan anak 

>30 kg 50 – 100 mg oral dua kali sehari, untuk infeksi parah dosis ditingkatkan 

sampai 200 mg dua kali sehari, demam tifoid pada anak 10 – 15 mg/kgbb/hari 

selama 2 pekan. Golongan sefalosporin generasi IV yaitu Sefepim pemakaian i.v 

atau i.m 1 g setiap 12 jam dan dilakukan selama 7-10 hari tergantung beratnya 

infeksi (PIONAS, 2015). 
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2.4.6 Efek Samping  

 Sefalosporin dapat menyebabkan sensitisasi dan memicu berbagai reaksi 

hipersensitivitas yang identik dengan yang terjadi pada penisilin, kemungkinan 

berkaitan dengan struktur beta laktam. Termasuk diantaranya anafilaksis, demam, 

ruam kulit, nefritis, granulositopenia, dan anemia hemolitik. Iritasi lokal dapat 

menimbulkan nyeri setelah injeksi intarmuskular dan tromboflebitis setelah 

injeksi intravena. Sefalosporin yang mengandung gugus metilitotetrazol dapat 

menyebabkan hipoprotrombinemia dan gangguan perdarahan. Pemberian oral 

vitamin K1, 10 mg dua kali sehari dapat mencegah hal ini. Obat dengan cincin 

metilitotetrazol juga dapat menyebabkan reaksi mirip disulfiram yang berat, 

karena itu, alkohol dn obat-obat yang mengandung alkohol harus dihindari 

(Katzung, 2015). 

2.4.7 Ketersediaan Golongan Sefalosporin di Indonesia 

Tabel 2.4.7 Daftar Sediaan Golongan Sefalosporin di Indonesia 

No

. 

NAMA BENTUK 

SEDIAAN  

KEKUATAN 

 Dagang Perusahaan 

1. Actacef Actavis Serbuk Injeksi  1 g 

2. Anbacim Sanbe Farma Injeksi  500 mg, 

1 g 

3. Ancefa Meprofarm Tablet 

Sirup Kering 

Sirup Forte 

500 mg 

125 mg/ 5 ml 

250 mg/ 5 ml 

4. Anfix Mahakan Beta Farma Sirup 100 mg/ 5 ml 

5. Baxima Sandoz Injeksi 1g 

6. Bidicef Medikon Prima Kaplet 

Sirup Kering 

250 mg – 1 g 

125 mg/ 5 ml 

7. Biocef Otto   Injeksi 1 g 

8. Caltum Ethica Injeksi 1 g 

9. Capabiotic Fahrenheit Tablet 500 mg 

10

. 

Cefabiotik Bernofarm Kaplet  

Sirup 

250 - 500 mg 

125 mg/ 5 ml 

11

. 

Cefaxon Kimia Farma Injeksi 1 g 

12

. 

Doxef Kimia Farma Kaplet 

Injeksi 

500 mg 

125 mg/ 5 ml 

13

. 

Fixacep Fahrenheit Tablet Salut Selaput 

Sirup Kering  

200 mg 

100 mg/ 5 ml 

14

. 

Incephin Indofarma Injeksi 1 g 

15 Kelfex Combiphar Kaplet 

Sirup Kering 

500 mg 

125 mg/ 5 ml 

16

. 

Renxon Mestika Farma Injeksi 1 g 

 

 


