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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Fraktur merupakan suatu kondisi dimana terjadi putusnya 

kontinuitas struktur tulang dan paling sering disebabkan oleh trauma. Istilah 

fraktur mencakup semua cedera tulang mulai dari keretakan tulang yang 

sederhana, hingga patah tulang yang kompleks dengan kerusakan jaringan 

yang luas (Luqmani et al., 2008). Berdasarkan hubungannya dengan dunia 

luar, fraktur diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu (1) fraktur tertutup 

tanpa adanya luka terbuka dan (2) fraktur terbuka dengan adanya luka 

terbuka sehingga salah satu organ tubuh tertembus keluar dan memungkinan 

terjadinya kontaminasi mikroba serta infeksi (Apleys & Solomon, 2018). 

Berdasarkan tingkat keparahannya, fraktur terbuka diklasifikasikan menjadi 

3 kelompok besar, yaitu : (1) fraktur terbuka derajat I dengan luka terbuka 

kurang dari 1 cm; (2) fraktur terbuka derajat II dengan luka terbuka lebih 

dari 1 cm tanpa kerusakan jaringan yang luas; (3) fraktur terbuka derajat III 

dengan kerusakan jaringan lunak yang lebih luas (Kenneth et al., 2015).   

Prevalensi cedera (termasuk fraktur di dalamnya) di Indonesia pada 

tahun 2017-2018 rata-rata mencapai 9,2%. Prevalensi cedera tertinggi 

terjadi di provinsi Sulawesi Tengah dengan presentase sebesar 13,8% dan 

prevalensi cedera di Jawa Timur sebesar 9,3%. Proporsi bagian tubuh yang 

mengalami cedera antara lain kepala sebanyak 11,9%, dada sebanyak 2,6%, 

punggung sebanyak 6,5%, perut sebanyak 2,2%, anggota gerak atas 

sebanyak 32,7%, anggota gerak bawah sebanyak 67,9%. Proporsi penyebab 

cedera akibat kecelakaan lalu linas sebanyak 72,7% akibat mengendarai 

sepeda motor, sebanyak 19,2% akibat menumpang sepeda motor, sebanyak 

1,2% akibat mengendarai mobil (sopir), sebanyak 1,3% akibat menumpang 

mobil, sebanyak 2,7% akibat naik kendaraan tidak bemesin, dan sebanyak 

4,3% akibat jalan kaki (Kemenkes RI, 2018). Menurut data WHO (2018), 

pada tahun 2013 kecelakaan lalu lintas menewaskan 1,25 juta orang di 

seluruh dunia dan terluka hingga lebih dari 50 juta.  
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Fraktur terbuka berkaitan erat dengan terjadinya infeksi pada pasien 

yang disebabkan oleh adanya luka terbuka. Angka kejadian infeksi pada 

warga sipil yang mengalami fraktur terbuka adalah sebesar 10-30% dan 

sekitar 20-30% pada anggota militer yang terdiagnosa fraktur terbuka 

(PennBarwell, 2015). Sebagian besar infeksi luka fraktur terbuka 

dihasilkan oleh mikroorganisme nosokomial. Hal tersebut ditunjukkan 

dalam penelitian oleh Carsenti-Etesse et al pada tahun 1999 yang 

menemukan bahwa Staphylococci, Bacillus spp, Acinetobacter spp, dan 

Enterobacter spp adalah bakteri kontaminan yang paling umum 

ditemukan di situs fraktur (Anderson et al., 2011). Pada pasien fraktur 

terbuka derajat II sangat rentan terkena komplikasi berupa Infeksi Luka 

Operasi (ILO) setelah dilakukannya tindakan bedah orthopaedic. 

Sehingga untuk fraktur terbuka derajat I dan II direkomendasikan untuk 

diberikan antibiotik profilaksis (Bratzler et al., 2013).  

Menurut Handbook of Antimicrobial Therapy 19th Edition tahun 

2011, pasien dengan kasus fraktur terbuka yang akan menjalani bedah 

otrhopaedi direkomendasikan beberapa antibiotik sebagai antibiotik 

profilaksis yaitu cefazolin dengan dosis 1-2 g iv untuk dosis dewasa; 

cefuroxime 1-5 g iv untuk dosis dewasa; dan vancomycin 1 g iv untuk dosis 

dewasa. Antibiotik profilaksis tersebut diberikan sebelum pasien 

menjalani bedah orthopaedi (Anonim, 2011). Pasien fraktur terbuka 

derajat I/II yang memiliki riwayat alergi terhadap penisilin dapat diberikan 

antibiotik profilaksis Klindamisin dengan dosis (1 x 600 mg) iv (Anonim, 

2013). Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Leonidou et al (2014) pada 

pasien fraktur terbuka derajat I, II, dan III yang diberikan antibiotik co-

amoxiclav (3 x 1,2 g) iv yang dibandingkan dengan antibiotik sefuroksim 

yang dikombinasikan dengan antibiotik metronidazol menunjukkan 

bahwa tidak terdapat perbedaan tingkat infeksi yang signifikan pada 

pasien fraktur. Terapi antibiotik yang digunakan untuk mengatasi 

terjadinya infeksi pada pasien open fracture grade II (fraktur terbuka 

derajat II) berdasarkan pedoman yang disarankan adalah antibiotik 

sefalosporin turunan pertama seperti sefazolin yang direkomendasikan 
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sebagai agen lini pertama yang  ditujukan untuk bakteri gram positif 

(Bremmer et al., 2017). 

Sefazolin merupakan antibiotik sefalosporin turunan pertama. 

Sefazolin memiliki aktivitas lebih baik terhadap bakteri E. Coli, spesies 

Klebsiella, dan sedikit lebih peka terhadap β-laktamase stafilokokus. 

Sefazolin relatif lebih dapat ditoleransi dengan baik setelah pemberian 

intramuskular atau intravena, dan konsentrasi obat dalam plasma lebih 

tinggi setelah injeksi intramuskular ( 64 g/ml setelah 1 g) atau intravena 

dibandingkan dengan konsentrasi sefalotin. Waktu paruh juga lebih lama 

yaitu 1,8 jam. Sefazolin terikat pada protein plasma dalam jumlah besar 

(sekitar 85%). Sefazolin biasanya lebih dipilih diantara sefalosporin 

turunan pertama lainnya, karena dapat diberikan dengan frekuensi yang 

lebih sedikit karena waktu paruhnya lebih panjang (Goodman & Gilman, 

2012). 

Terdapat beberapa studi yang menunjukkan efektivitas sefazolin 

dalam menurunkan tingkat infeksi pada pasien fraktur terbuka derajat II, 

diantaranya adalah studi yang dilakukan oleh Lua et al (2017) pada 173 

pasien dengan pasien fraktur terbuka derajat I sebanyak 31 pasien, fraktur 

derajat II sebanyak 59 pasien, dan fraktur terbuka derajat III sebanyak 83 

pasien. Pasien fraktur terbuka derajat I dan II diberikan antibiotik sefazolin 

1-2 g setiap 6-8 untuk mengatasi infeksi oleh bakteri gram positif, dan 

pasien fraktur terbuka diberikan sefazolin dikombinasi dengan 

aminoglikosida misalnya gentamisin  (2 x 120mg) untuk mengatasi infeksi 

oleh bakteri gram negatif, diberikan antibiotik metronidazol (2 x 500mg) 

atau penisilin (4 x 1,2g) untuk mengatasi infeksi oleh bakteri anaerob. 

Hasil dari studi ini menunjukkan presentasi tingkat infeksi sebesar 1% 

pada pasien fraktur terbuka derajat I/II dan sebesar 3,72% pada pasien 

fraktur terbuka derajat III. Saveli et al (2013) melakukan studi untuk 

melihat efektivitas antibiotik profilaksis pada pasien fraktur terbuka 

(ekstremitas). Dalam studi ini terdapat 101 pasien fraktur terbuka dengan 

24 pasien terdiagnosa fraktur terbuka derajat II. Pada kelompok intervensi 

sebanyak 48 pasien mendapat terapi antibiotik sefazolin dikombinasikan 
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dengan vankomisin berdasarkan tingkat GFR pasien. Kemudian pada 

kelompok kontrol sebanyak 53 pasien mendapat terapi antibiotik sefazolin 

(3 x 1g) iv untuk pasien dengan BB < 80 kg dan sefazolin (3 x 2g) iv untuk 

pasien dengan BB >80 kg. Hasil dari studi ini menunjukkan tingkat infeksi 

mengalami peningkatan pada kelompok intervensi sebesar 19% (9 dari 48 

pasien) dibandingkan dengan kelompok kontrol dengan presentasi tingkat 

infeksi sebesar 15% (8 dari 53 pasien).  

Berdasarkan pemaparan diatas maka penelitian ini dilakukan agar 

dapat mengetahui bagaimana pola penggunaan antibiotik Sefazolin pada 

pasien dengan diagnosa fraktur terbuka derajat II di RSUD Dr. Saiful 

Anwar (RSSA) Malang.   

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana pola penggunaan antibiotik Sefazolin pada pasien fraktur terbuka 

derajat II di RSSA Malang? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Mengetahui pola penggunaan antibiotik Sefazolin pada pasien fraktur 

terbuka derajat II di RSSA Malang  

1.3.2 Tujuan Khusus  

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah : 

Mengetahui pola penggunaan antibiotik Sefazolin yang meliputi jenis 

sediaan, bentuk sediaan, dosis, rute pemberian, interval pemberian, 

frekuensi dan lama penggunaan antibiotik Sefazolin pada pasien fraktur 

terbuka derajat II. 

1.4 Manfaat Penelitian 

a. Dapat memberikan informasi mengenai pola penggunaan antibiotik 

Sefazolin pada pasien fraktur terbuka derajat II 

b. Sebagai saran untuk pengambilan keputusan terapi yang berkaitan dengan 

pelayanan farmasi klinik 
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c. Dijadikan acuan pembelajaran pendahuluan dan informasi bagi peneliti 

selanjutnya 


