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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Fraktur 

2.1.1 Definisi Fraktur 

Fraktur adalah terputusnya kontinuitas 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). 

Fraktur adalah suatu kondisi yang terjadi ketika keutuhan  dan kekuatan dari 

tulang mengalami kerusakan yang disebabkan oleh penyakit invasif atau 

suatu proses biologis yang merusak (Kenneth et al., 2015) 

2.1.2 Klasifikasi Fraktur 

Berdasarkan hubungannya dengan dunia luar, fraktur 

diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu fraktur tertutup (closed fracture) 

dan fraktur terbuka (open fracture). Jika permukaan kulit tetap tertutup, 

maka itu adalah fraktur tertutup (closed fracture) dan jika kulit atau salah 

satu dari organ tubuh tertembus keluar, maka itu fraktur terbuka (open 

fracture) yang kemungkinan besar dapat terkontaminasi mikroba dan 

infeksi (Apleys & Solomon, 2018). 

2.1.2.1 Fraktur Tertutup 

Fraktur tertutup diklasifikasikan berdasarkan tingkat kerusakan 

jaringan lunak dan mekanisme cedera tidak langsung versus cedera 

langsung, antara lain :   

a) Derajat 0 : Cedera akibat kekuatan yang tidak langsung dengan 

kerusakan jaringan lunak yang tidak begitu berarti.  

b) Derajat 1 : Fraktur tertutup yang disebabkan oleh mekanisme energi 

rendah sampai sedang, dengan abrasi superfisial atau memar pada 

jaringan lunak di permukaan situs fraktur.  

c) Derajat 2 : Fraktur tertutup dengan memar yang signfikan pada otot, 

yang mungkin dalam, kulit lecet terkontaminasi yang berkaitan 
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d) dengan mekanisme energi sedang hingga berat dan cedera tulang; 

sangat beresiko terkena sindrom kompartemen.  

e) Derajat 3 : Kerusakan jaringan lunak yang luas, atau avulsi 

subkutan, dan gangguan arteri atau terbentuk sindrom kompartemen  

(Kenneth et al., 2015). 

2.1.2.2 Fraktur Terbuka 

Fraktur terbuka merupakan suatu kondisi yang berkaitan dengan 

gangguan pada tulang dimana terjadi kerusakan pada kulit dan jaringan 

lunak bawah kulit yang disebabkan oleh patahnya tulang dan hematoma 

(Kenneth et al., 2015). Berdasarkan tingkat keparahannya, fraktur terbuka 

dikelompokkan menjadi tiga kelompok besar menurut klasifikasi Gustillo 

dan Anderson, yaitu antara lain :   

a) Derajat I : Kulit terbuka < 1 cm, biasanya dari dalam ke luar, 

memar otot yang ringan, disebabkan oleh energi rendah atau 

fraktur dengan luka  terbuka menyerong pendek.  

b) Derajat II : Kulit terbuka > 1 cm, tanpa kerusakan jaringan 

lunak yang luas, komponen penghancuran minimal sampai 

sedang, fraktur dengan luka  terbuka melintang sederhana dengan 

pemecahan minimal. 

c) Derajat III : Kerusakan jaringan lunak yang lebih luas, termasuk 

otot, kulit, dan struktur neurovaskular, cedera yang disebabkan 

oleh energi tinggi dengan kehancuran komponen tulang yang 

parah  

 Derajat IIIA : Laserasi jaringan lunak yang luas, cakupan 

tulang yang memadai, fraktur segmental, pengupasan 

periosteal minimal.  

 Derajat IIIB : Cedera jaringan lunak yang luas dengan 

pengelupasan periosteal dan paparan tulang yang 

membutuhkan penutupan jaringan lunak; biasanya 

berhubungan dengan kontaminasi masif 

 Derajat IIIC : Cedera vaskular yang membutuhkan perbaikan 

(Kenneth et al., 2015). 
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Tabel II.1 Klasifikasi Fraktur Terbuka Menurut Gustillo & Anderson 

 (Kenneth et al., 2015) 

No Fraktur Terbuka  Gambar  

1 Derajat I 

 

2 Derajat II 

 

3 Derajat III A 

 

4 Derajat III B 

 

5 Derajat III C 
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2.1.3 Epidemiologi Fraktur 

Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (RIKESDAS) pada tahun 

2018 di Indonesia proporsi cedera (termasuk faktur di dalamnya) yang 

mengakibatkan kegiatan sehari-hari terganggu pada tahun 2017-2018 

adalah sebesar 9,2 %. Prevalensi cedera tertinggi terjadi di provinsi 

Sulawesi Tengah dengan presentase sebesar 13,8% dan prevalensi cedera di 

Jawa Timur sebesar 9,3%. Prevalensi cedera menurut karakteristik jenis 

kelamin yaitu laki-laki sebanyak 11%, perempuan sebanyak 7,4 %. Angka 

kejadian cedera terjadi pada usia  5-14 tahun sebesar 12,1%, pada usia 15-

24 tahun sebesar 12,2%, pada usia 25-34 sebesar 7,9%, pada usia 35-44 

sebesar 7,4%, pada usia 45-54 sebesar 7,1%, pada usia 55-64 sebesar 7,7%, 

pada usia 65-74 sebesar 8,1%, pada usia 75 tahun ke atas sebesar 9,2%.  

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%. Proposi 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 World Health Organization (WHO), pada tahun 

2013kecelakaan lalu lintas menewaskan 1,25 juta orang di seluruh dunia 

dan terluka hingga lebih dari 50 juta. Angka kematian akibat cedera lalu 

lintas adalah 2,6 kali di negara-negara berkembang (24,1 kematian per 

100.000 penduduk) daripada di negara-negara maju (9,2 kematian per 

100.000 penduduk), meskipun tingkat kepemilikan kendaraan pada negara 

berkembang lebih rendah.  (WHO, 2018) 

2.1.4 Etiologi Fraktur 

Fraktur dapat disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah 

cedera, stres, dan melemahnya tulang akibat abnormalitas seperti fraktur 

patologis (Apleys & Solomon, 2018). Fraktur yang paling sering terjadi 
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adalah akibat cedera spontan. Benturan yang menyebabkan fraktur dapat 

berupa benturan langsung seperti jatuh atau pukulan maupun benturan tidak 

langsung seperti kontraksi otot besar, atau trauma yang menyebar 

disepanjang tulang. Misalnya jari-jari atau klavikula dapat patah akibat 

benturan tidak langsung yang disebabkan jatuh dengan posisi tangan yang 

diulurkan (Porth & Matfin, 2009).  

Kecelakaan darat merupakan penyebab fraktur yang paling umum 

(41,7%), kemudian diikiuti oleh akibat serangan (28,8%) dan aktivitas 

olahraga (10,7%) (Gambar 2.1). Berdasarkan analisis kelompok usia, 

penyebab fraktur yang paling umum di kalangan remaja dan pasien usia dua 

puluhan adalah penyerangan dengan masing-masing presentase 36,0% dan 

34,9%, kemudian diikuti oleh kecelakaan darat dengan masing-masing 

presentase 28,9% dan 33,6% (Gambar 2.2) (Jin et al., 2018).  

  

  Gambar 2.1 Presentase Penyebab Fraktur (Jin et al., 2018) 
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 Gambar 2.2 Presentase Penyebab Fraktur berdasarkan Usia (Jin et al., 

 2018) 

2.1.5 Patofisiologi Fraktur 

Tingkat keparahan fraktur biasanya bergantung pada gaya yang 

menyebabkan fraktur. Jika titik fraktur telah dilampaui sedikit saja, maka 

tulang dapat retak. Jika gaya penyebab lebih ekstrim, seperti dalam tabrakan 

mobil atau luka tembak, tulang bisa pecah. Ketika fraktur terjadi, otot yang 

melekat pada ujung tulang terganggu. Otot-otot mengalami spasme dan 

menarik fragmen-fragmen fraktur dari posisinya. Periosteum dan pembuluh 

darah di korteks dan sumsum tulang yang retak terganggu. Kerusakan 

jaringan lunak  terjadi dan pendarahan terjadi pada jaringan lunak dan pada 

ujung tulang yang patah. Di kanal medulari, hemetoma terbentuk di antara 

fragmen fraktur dengan bagian bawah periosteum. Tulang jaringan di 

sekitar situs fraktur mati, menciptakan respons inflamatori yang intens. 

Vasodilasi, edema, nyeri, hilangnya fungsi, eksudasi plasma dan leukosit, 

dan infiltrasi sel darah putih lainnya berkembang (Black & Hawks, 2009).  

Umumnya fraktur terbuka diasumsikan sebagai hasil dari 

mekanisme energi yang lebih tinggi daripada fraktur tertutup. Mekanisme 

energi yang lebih tinggi dari cedera biasanya dikaitkan dengan energi yang 

dibutuhkan untuk menyebabkan cedera terbuka. Namun demikian, 

tergantung pada daerah anatomi yang terlibat. Beberapa mekanisme energi 

yang lebih rendah dari cedera masih dapat menyebabkan fraktur 
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terbuka.Pada fraktur terbuka, bakteri dari lingkungan biasanya mencemari 

area cedera meskipun jika infeksi tidak langsung berkembang, hal ini 

berdasarkan adanya keterkaitan antara kontaminan dengan hasil kultur yang 

diperoleh selama pengobatan infeksi. Mekanisme energi yang lebih tinggi 

biasanya menyebabkan gangguan jaringan lunak yang lebih besar yang 

membuat luka lebih rentan terhadap infeksi yang dicemari oleh  bakteri 

(Bucholz et al., 2010). 

2.1.5.1 Skema Patofisiologi Fraktur 
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Bagan II.1. Skema Patofisiologi Fraktur (Corwin, 2009) 
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2.1.6 Manifestasi Klinis Fraktur Terbuka 

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). Tingkat infeksi pada fraktur terbuka derajat I adalah 

0-2%, pada fraktur terbuka derajat II adalah 2-7%, pada fraktur terbuka 

derajat III A adalah 7%, pada fraktur terbuka derajat III B adalah 10-50% 

dan pada fraktur terbuka derajat III C adalah 25-50% (Issac et al, 2016). 

Sebagian besar infeksi luka pada fraktur terbuka dihasilkan oleh 

mikroorganisme nosokomial. Hal tersebut ditunjukkan dalam penelitian 

oleh Carsenti-Etesse et alpada tahun 1999 yang menemukan bahwa 

Staphylococci, Bacillus spp, Acinetobacter spp, dan Enterobacter spp 

adalah bakteri kontaminan yang paling umum ditemukan di situs fraktur. 

Kultur yang dilakukan pada saat infeksi menunjukkan bekteri gram-positif 

yang paling umum mengkontaminasi adalah metisilin-sensitif dan metisilin 

resisten Staphylococcus aureus (MRSA), dan bakteri gram-negatif 

termasuk Enterobacter spp, Klebsiella spp, Escherichia coli, dan 

Pseudomonas spp (Anderson et al., 2011).  

Perdarahan dapat terjadi pada pasien fraktur pinggul atau 

hipfracture. Pasien dengan fraktur pinggul memiliki kadar hemoglobin 

yang rendah dalam darah yang disebabkan oleh fraktur itu sendiri atau 

pembedahan yang dijalani pasien (Sj et al., 2015). Perdarahan merupakan 

komplikasi utama pembedahan dan telah terbukti berhubungan dengan 

peningkatan mortalitas. Pasien dengan fraktur seperti fraktur tulang panjang 

atau fraktur pinggul memerlukan pembedahan (operasi) darurat yang 

dikaitkan dengan resiko tinggi perdarahan pada pasien (P., K., C.H., & I., 

2013).  

Tanda dan gejala yang umum terjadi pada pasien fraktur antara lain 

nyeri pada bagian tulang yang mengalami kerusakan, bengkak, hilangnya 

fungsi, perubahan bentuk tulang, dan kelainan pergerakan. Deformitas 

tulang bervariasi sesuai dengan jenis benturan, bagian tulang yang terlibat, 
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jenis fraktur yang dihasilkan, dan kekuatan serta keseimbangan otot 

sekitarnya (Porth & Matfin, 2009).  

Tanda dan gejala fraktur yang umumnya terjadi (dapat muncul atau 

tidak muncul) pada pasien antara lain : 

(1) Kelemahan pada daerah fraktur.  

(2) Deformitas. Anggota tubuh mungkin tertekuk atau diperpendek, 

atau mungkin suatu tahapan dalam keselarasan tulang atau sendi. 

(3) Bengkak biasanya terjadi pada permukaan fraktur; 

pembengkakan kotor biasanya menandakan terjadinya 

pemecahan vaskular. Pembengkakan dapat terlihat dan semakin 

meningkat setelah 12-24 jam pertama. Terkadang berkaitan 

dengan melepuhnya kulit. Pembengkakan merupakan akibat dari 

hematoma, akibat dari eksudasi inflamasi.  

(4) Peningkatan suhu lokal. Merupakan bagian esensial dari respon 

inflamasi yang  dengan cepat mengikuti cedera dan mungkin 

jelas bahkan jika kerusakan terbatas pada jaringan lunak.  

(5) Abnormalitas pergerakan atau krepitus. Yaitu kisi ujung fraktur, 

dapat diperhatikan. Penyebab terjadinya harus dihindari. 

(6) Kehilangan fungsi hampir selalu ditemukan sampai batas 

tertentu. Pasien biasanya mengalami kesulitan dalam 

menggerakkan sendi yang berdekatan (Duckworth & Blundell, 

2010).  

2.1.7 Penatalaksanaan Pada Fraktur Terbuka  

2.1.7.1 Tindakan Operasi  

Dalam tindakan operasi meliputi debridemen dan irigasi, penutupan 

luka dini, dan stabilisasi fraktur. Debridemen adalah suatu tindakan untuk 

menghilangkan kotoran yang mengkontaminasi luka, seperti benda asing, 

serpihan tulang, jaringan mati, maupun kontaminan lainnya untuk 

meningkatkan penyembuhan luka (Strohal et al., 2013). Berdasarkan 

Systematic Review yang dilakukan oleh Ketonis et al (2016), menyebutkan 

bahwa waktu dilakukannya debridemen tidak mempengaruhi tingkat infeksi 

pada pasien fraktur tangan terbuka. Irigasi pada fraktur terbuka merupakan 
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suatu tindakan menghilangkan puing-puing atau kontaminan pada situs 

fraktur agar dapat meningkatkan penyembuhan luka dengan mengurangi 

tingkat infeksi dan morbiditas. Larutan yang digunakan sebagai cairan 

irigasi adalah larutan saline isotonik atau air suling (aqua destillata). Cairan 

irigasi yang umum digunakan adalah larutan saline isotonik, namun jika 

penggunaannya dalam jumlah yang besar akan memakan biaya yang besar 

dibandingkan dengan air suling. Air suling dapat digunakan sebagai 

alternatif cairan irigasi pada luka fraktur terbuka ekstremitas bawah 

(Olufemi & Adeyeye, 2017).  Pemberian normal saline maupun air suling 

sebagai cairan irigasi memiliki efektivitas yang tidak jauh berbeda dalam 

mengurangi tingkat infeksi pada pasien fraktur terbuka. Para ahli 

mengusulkan protokol volume irigasi berdasarkan tingkat keparahan 

fraktur, yaitu 3 L untuk fraktur terbuka derajat I, 6 L untuk fraktur terbuka 

derajat II, dan 9 L untuk fraktur terbuka derajat III (Halawi & Morwood, 

2015).  

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa fraktur terbuka sering 

terkontaminasi oleh organisme nosokomial (yaitu Pseudomonas) dan 

penutupan luka dini dapat membantu dalam mencegah infeksi oleh 

organisme nosokomial. Beberapa penelitian yang telah diuji menunjukkan 

data bahwa penutupan luka dini yang dilakukan pada pasien fraktur tibia 

terbuka dapat menurunkan tingkat infeksi (Cross & Swiontkowski, 2008). 

Penutupan luka yang tertunda dapat meningkatkan resiko infeksi oleh 

mikroorganisme nosokomial gram-negatif, seperti spesies Pseudomonas, 

spesies Enterobakter, dan MRSA (Stafilokokus aureus resisten metisilin). 

Kemudian berdasarkan studi yang dilakukan oleh Benson et al., menyatakan 

bahwa tidak ditemukan terjadinya peningkatan resiko infeksi ketika 

penutupan luka ditunda selama 5 hari asalkan pasien mendapatkan 

antibiotik profilaksis  dan debridemen bedah (Halawi & Morwood, 2015).  

Stabilisasi fraktur dapat bersifat sementara atau definitif. Fiksasi 

sementara termasuk traksi skeletal dan kadang-kadang fiksasi eksternal. 

Fiksasi definitif meliputi fiksasi eksternal, fiksasi pelat dan intermedullary 

nailing. Masing-masing prosedur memiliki kelebihan dan kekurangan. 
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Traksi skeletal dapat dilakukan pada fraktur pelvis, sementara pada fraktur 

femoralis dilakukan dalam waktu yang sangat singkat. Fiksasi eksternal 

dapat dilakukan pada fraktur terbuka yang berat seperti fraktur terbuka 

derajat IIIA dan IIIB. Intramedullary nailing sering digunakan pada fraktur 

terbuka derajat I (termasuk fratur terbuka femur, radius, tibia, dan luka 

tembakan ulna) dan fraktur terbuka derajat II (Seperti fraktur terbuka tibia). 

Metode ini memiliki keunggulan yaitu dapat mengurangi komplikasi paru 

dan menghindari aliran darah endosteal (Buteera & Byimana, 2009). 

2.1.7.1.1 Klasifikasi Luka Operasi  

Menurut Najjar & Smink (2015), luka operasi berdasarkan tingkat 

kontaminasi dibagi menjadi beberapa kelompok, antara lain : 

       Tabel II.2  Klasifikasi Luka Operasi (Najjar & Smink, 2015) 

No Luka Operasi Kriteria 

1 Luka Bersih Luka operasi yang tidak ada indikasi infeksi dan tanpa 

peradangan dengan tidak membukatraktus pernapasan, 

pencernaan, genital, atau traktus urin. Operasi dilakukan 

dengan penutupan kulit primer.  

2 Luka Bersih 

Terkontaminasi 

Luka operasi dengan membuka traktus pernapasan, 

pencernaan, genital, atau traktus urin. Misalnya operasi 

pada traktus bilier, apendiks, vagina atau orofaring, 

laparatomi, trakeotomi.  

3 Luka Kontaminasi Luka terbuka, luka baru atau suatu pembedahan dengan 

teknik aseptik dan ditemukan peradangan akut tidak 

bernanah.  

4 Luka Kotor atau 

Infeksi 

Luka traumatik lama dengan jaringan yang telah hilang 

secara permanen dan melibatkan infeksi klinis atau visera 

berlubang. Organisme yang menyebabkan infeksi pasca 

operasi hadir di bidang operasi sebelum operasi 

dilakukan.  

 

Setelah dilakukannya prosedur operasi, efek yang sangat rentan 

terjadi adalah Infeksi Luka Operasi (ILO). Infeksi Luka Operasi (ILO) 
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adalah kondisi dimana terjadi kontaminasi pada luka bedah setelah operasi 

yang terdiagnosa setelah 30 hari atau 1 tahun setelah operasi (Al-Muhim et 

al., 2014). Menurut Handbook Of Antimicrobial Therapy 19th Edition untuk 

meminimalkan angka kejadian ILO (Infeksi Luka Operasi) setelah prosedur 

operasi perlu diberikan antibiotik profilaksis (Anonim, 2013).  

2.1.7.2 Pemberian Antibiotik 

Semua fraktur terbuka baik itu kelihatannya sederhana atau tidak, 

tetap diasumsikan terkontaminasi; ini penting sebagai upaya untuk 

mencegah terjadinya infeksi pada pasien. Terdapat beberapa hal penting 

dalam penanganan fraktur terbuka, salah satunya adalah pemberian 

antibiotik profilaksis. Antibiotik profilaksis diberikan untuk mencegah 

terjadinya infeksi pada pasien. Rekomendasi antibiotik profilaksis pada 

fraktur terbuka menurut British Orthopaedic Association (BOA) and British 

Association of Plastic, Reconstructive dan Aesthetic Surgeons (BAPRAS) 

adalah antibiotik co-amoksiklav atau sefuroksim (atau klindamisin jika 

alergi penisilin) diberikan sesegera pada pasien (Apleys & Solomon, 2018). 

Menurut Rozell et al (2017) fraktur terbuka dapat menimbulkan 

peningkatan risiko infeksi yang membutuhkan perhatian dan penanganan 

secara cepat. Infeksi pada fraktur terbuka dapat disebabkan oleh beberapa 

faktor, diantaranya adalah tingkat keparahan fraktur; waktu debridemen; 

dan pemberian antibiotik. Untuk saat ini belum terdapat bukti cukup yang 

mengatakan bahwa debridemen pada 6 jam awal setelah terjadinya fraktur 

dapat mengurangi resiko infeksi. Namun, pemberian antibiotik yang tepat 

secara dini telah terbukti menjadi faktor penting dalam mengurangi resiko 

infeksi pada fraktur terbuka. Berdasarkan systematic review yang dilakukan 

oleh Warrender et al (2018), disimpulkan bahwa waktu debridemen pada 

fraktur tangan terbuka dan fraktur ekstremitas atas terbuka kurang 

mempengaruhi tingkat infeksi dibandingkan dengan pemberian antibiotik 

tepat waktu yang dapat menurunkan resiko infeksi pada pasien.  

2.1.7.3 Pemberian Agen Anti-Bleeding 

Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Xie et al (2015) disebutkan 

bahwa pemberian dosis tunggal asam traneksamat sebelum operasi yang 
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dibandingkan dengan kelompok kontrol dapat mengurangi perdarahan 

pasca operasi secara efektif pada pasien fraktur calcaneal dibandingkan 

dengan kelompok kontrol. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Jordan 

et al (2018) untuk melihat efikasi dan keamanan dari Fibrin sealant dan 

asam traneksamat untuk mengatasi perdarahan pada pasien fraktur pinggul 

disimpulkan bahwa penggunaan 10 mL fibrin sealant dan 1 g asam 

traneksamat topikal pada pasien yang menjalani operasi karena patah 

tulang pinggul tidak signifikan mengurangi perdarahan pasca operasi.  

2.1.7.4 Pemberian Analgesik 

Fraktur sering mengakibatkan rasa nyeri yang parah dan nyeri juga 

dapat menyebabkan terjadinya penundaan perbaikan tulang. Sehingga 

nyeri penting untuk diatasi pada pasien fraktur untuk meningkatkan 

kualitas hidup pasien dan keberhasilan penyembuhan tulang. Agen 

terapeutik yang umum digunakan untuk mengatasi nyeri pada fraktur 

adalah obat golongan NSAID dan opiat. Untuk nyeri ringan diatasi dengan 

pemberian parasetamol atau NSAID, untuk nyeri sedang akan 

dikombinasikan dengan opiat lemah, dan untuk nyeri hebat diatasi dengan 

kombinasi opiat kuat (Alves, 2016). Menurut Poonai et al (2015), 

Ibuprofen dapat diberikan untuk mengatasi rasa nyeri sedang dan untuk 

nyeri yang lebih parah dapat diberikan opioid seperti kodein, morfin, atau 

tramadol melalui intravena. Berdasarkan uraian (Gambar 2.3) dapat dilihat 

bahwa Ibuprofen memiliki efektivitas yang sama dengan opioid dengan 

efek samping yang lebih minimal. 
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 Gambar 2.3 Penggunaan Analgesik dan Opiat untuk Mengatasi Nyeri pada 

 Anak-anak dengan Fraktur (Poonai et al., 2015) 

Berdasarkan penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Canadian 

Medical Association (CMAJ) menunjukkan bahwa pemberian ibuprofen 

oral memiliki efektivitas yang sama dengan morfin oral, dengan efek 

samping yang lebih sedikit dibandingkan dengan morfin oral (Parish, 

2014). 

2.2 Antibiotik 

Antibiotik adalah senyawa yang dihasilkan oleh berbagai jenis 

mikroorganisme (bakteri, fungi, aktinomisetes) yang menekan pertumbuhan 

mikroorganisme lainnya. Namun, penggunaannya secara umum seringkali 

memperluas istilah antibiotik hingga meliputi senyawa antimikroba sintetik, 

seperti sulfonamida dan kuinolon (Goodman & Gilman, 2012).  Antibiotika 

adalah senyawa kimia khas yang dihasilkan oleh organisme hidup, termasuk 

turunan senyawa dan struktur analognya yang dibuat secara sintetik, dan dalam 

kadar rendah mampu menghambat proses penting dalam kehidupan satu atau 

lebih spesies mikroorganisme (Siswandono, 2016).  
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2.2.1 Klasifikasi Antibiotika 

Klasifikasi senyawa antibiotik yang paling umum didasarkan pada 

struktur kimia dan mekanisme kerja yang diajukan, sebagai berikut : (1) 

senyawa yang menghambat sintesis dinding sel bakteri; ini meliputi 

penisilin dan sefalosporin yang secara struktur mirip, dan senyawa-senyawa 

yang tidak mirip seperti sikloserin, vankomisin, dan basitrasin; (2) senyawa 

yang bekerja langsung pada membran sel mikroorganisme, memengaruhi 

permeabilitas dan menyebabkan kebocoran senyawa-senyawa intraseluler; 

dalam hal ini termasuk senyawa yang bersifat detergen seperti polimiksin; 

(3) senyawa yang memengaruhi fungsi subunit ribosom 30S atau 50S 

sehingga menyebabkan penghambatan sintesis protein yang reversibel; obat 

bakteriostatik ini meliputi Kloramfenikol, golongan tetrasiklin; eritromisin; 

klindamisin; dan pristinamisin; (4) senyawa yang berikatan dengan subunit 

ribosom 30S dan mengubah sintesis protein, yang pada akhirnya akan 

mengakibatkan kematian sel; dalam hal ini termasuk aminoglikosida; (5) 

senyawa yang memengaruhi metabolisme asam nukleat bakteri, seperti 

golongan rifamisin (misalnya rifampin), yang menghambat RNA 

polimerase, dan golongan kuinolon, yang menghambat topoisomerase; (6) 

kelompok antimetabolit, termasuk diantaranya trimetoprim dan 

sulfonamida, yang memblok enzim yang penting dalam metabolisme folat 

(Goodman & Gilman, 2012).   

Penggolongan antibiotik berdasarkan spektrum aktivitasnya dibagi 

menjadi 6 kelompok, yaitu : (1) Antibiotika dengan spektrum luas, efektif 

terhadap gram-positif maupun gram-negatif, contoh : turunan tetrasiklin, 

turunan amfenikol, turunan aminoglikosida, turunan makrolida, rifampisin, 

beberapa turunan penisilin, seperti ampisilin, amoksisilin, bikampisilin, 

karbenisilin, hetasilin, pivampisilin, sulbenisilin, dan tikarsilin, dan 

sebagian besar turunan sefalosporin; (2) Antibiotika yang aktivitasnya lebih 

dominan terhadap bakteri gram-positif, contoh : basitrasin, eritromisin, 

sebagian besar turunan penisilin, seperti benzil penisilin, penisilin G 

prokain, penisilin V, fenetisilin K, metisilin Na, nafsilin Na, oksilin Na, 

kloksasilin Na, dikloksasilin Na dan floksasilin Na, turunan linkosamida, 

asam fusidat dan beberapa turunan sefalosporin; (3) Antibiotika yang 
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aktivitasnya lebih dominan terhadap bekteri gram-negatif, contoh : koliksin, 

polimiksin B sulfat dan sulfomisin; (4) Antibiotika yang aktivitasnya lebih 

dominan terhadap Mycobacteriae (antituberkulosis), contoh : streptomisin, 

kanamisin, sikloserin, rifampisin, viomisin, kapreomisin; (5) Antibiotika 

yang aktif terhadap jamur (antijamur), contoh : griseofulvin polien, seperti 

nistatin, amfoterisin B dan kandisidin; (6) Antibiotika yang aktif terhadap 

neoplasma (antikanker), contoh : aktinomisin, bleomisin, daunorubisin, 

doksorubisin, mitomisin dan mitramisin (Siswandono, 2016). 

Berdasarkan waktu pemberian antibiotik diklasifikasikan menjadi 

dua jenis, yaitu antibiotik profilaksis dan antibiotik terapi. Antibiotik 

profilaksis diindikasikan untuk prosedur (operasi atau bedah) yang terkait 

dengan tingkat infeksi yang tinggi, yang melibatkan implantasi bahan 

prostetik, dan mereka yang konsekuensi infeksinya serius. Antibiotik harus 

mencakup organisme pencemar yang paling mungkin dapat menginfeksi 

jaringan ketika inisiasi awal dilakukan. Sedangkan antibiotik terapi adalah 

penggunaan antibiotik berkelanjutan setelah prosedur operasi berdasarkan 

temuan intra-operatif (Anonim, 2013).  

2.2.1.1 Antibiotika Profilaksis 

Antibiotik profilaksis adalah antibiotik yang diberikan sebelum 

kontaminasi dari jaringan atau cairan steril. Tujuan pemberian antibiotik 

profilaksis adalah untuk mencegah infeksi berkembang pada pasien yang 

beresiko tinggi terkena infeksi atau menjalani prosedur operasi (Dipiro et 

al., 2017). Antibiotik profilaksis adalah antibiotik yang digunakan 

sebelum, selama, atau sesudah diagnostik, terapetik, atau dalam prosedur 

pembedahan untuk mencega terjadinya infeksi pada pasien (Anonim, 

2014). Antibiotik profilaksis yang sering direkomendasikan untuk pasien 

fraktur terbuka adalah sefalosporin turunan kedua atau dikombinasikan 

dengan aminoglikosida, kuinolon, atau antibiotik dengan target rejimen 

bakteri anaerob (Dunkel et al., 2015). 

Fraktur terbuka merupakan kondisi patah tulang dengan adanya luka 

terbuka yang memungkinkan terjadinya kontaminasi pada saat dilakukan 

bedah orthopaedic, sehingga untuk fraktur terbuka derajat I dan derajat II 
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direkomendasikan untuk diberikan antibiotik profilaksis (Bratzler et al., 

2013). 

2.2.1.2 Antibiotika Terapi 

Antibiotik terapi adalah penggunaan zat yang mengurangi 

pertumbuhan atau reproduksi bakteri, termasuk terapi eradikasi. Istilah ini 

digunakan untuk menggambarkan terapi antimikroba yang diresepkan 

untuk membersihkan infeksi oleh mikroorganisme atau untuk 

membersihkan mikroorganisme yang berkoloni pada pasien tetapi tidak 

menyebabkan infeksi (Anonim, 2014).  

2.2.2 Tujuan Pemberian Antibiotika Pada Fraktur Terbuka 

Penggunaan antibiotik yang tepat telah terbukti secara signifikan 

mengurangi tingkat infeksi situs bedah. Dalam penanganan fraktur terbuka, 

antibiotik intravena biasanya diberikan segera setelah pasien tiba di unit 

gawat darurat. Pemberian antibiotik profilaksis yang paling umum saat ini 

adalah selama 24 jam dan 24 jam setelah debridemen atau operasi lainnya 

(Bucholz, 2010).  

Antibiotik yang digunakan pada fraktur terbuka, antara lain : untuk 

fraktur terbuka derajat I dan II diberikan antibiotik sefalosporin turunan 

pertama seperti sefazolin; untuk fraktur terbuka derajat III diberikan 

tambahan Aminoglikosida seperti gentamisin (Kenneth et al., 2015). Bukti 

yang cukup ada untuk merekomendasikan penggunaan antibiotik profilaksis 

pra operasi di jabarkan dalam gambar di bawah ini (Bucholz, 2010).  
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 Gambar 2.4 Jenis Antibiotik yang sering diberikan pada pasien fraktur 

 terbuka (Bucholz, 2010) 

Secara umum pasien dengan fraktur terbuka memiliki luka terbuka 

dengan kontaminasi mikroorganisme. Sehingga perlu untuk diberikan 

antibiotik sedini mungkin untuk mengatasi infeksi tersebut. Antibiotik 

sistemik harus diberikan pada semua pasien dengan fraktur terbuka dan 

antibiotik lokal dalam beberapa kasus. Patzakis dan Wilkins pada tahun 

1989 melaporkan bahwa penundaan pemberian antibiotik lebih dari 3 jam 

dapat meningkatkan resiko infeksi pada pasien. Pilihan antibiotik yang 

direkomendasikan untuk mengatasi infeksi pada pasien fraktur terbuka 

tertera pada Gambar (tabel) di bawah ini (Zalavras, 2017).  
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 Gambar 2.5 Pilihan Antibiotik pada Fraktur Terbuka (Zalavras, 2017) 

2.2.3 Penggunaan Antibiotika Pada Fraktur Terbuka Derajat II 

2.2.3.1 Antibiotik Aminoglikosida 

Aminoglikosida merupakan gula amino yang terikat secara 

struktural yang dilekatkan oleh ikatan glikosidik. Antibiotik ini merupakan 

senyawa polar yang tidak dapat diabsorpsi setelah pemberian oral, dan harus 

diberikan melalui rute intravena atau intramuskular untuk efek sistemik. 

Selain itu, antibiotik aminoglikosida memiliki penetrasi jaringan yang 

terbatas sehingga tidak mudah melewati sawar darah otak. Antibiotik 

golongan aminoglikosida termasuk Gentamisin, tobramisin, dan amikasin 

digunakan untuk mengatasi infeksi serius yang ditimbulkan oleh bakteri 

aerob gram negatif, seperti spesies Escherichia colidan Enterobacter, 

Klebsiella, Pseudomonas dan Serratia (Katzung, 2015). Gentamisin 

berguna untuk pengobatan banyak infeksi yang didapat di rumah sakit yang 

disebabkan oleh bakteri gram-negatif (Anonim, 2011). 
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  Gambar 2.6 Struktur Kimia Gentamisin (Goodman &   

  Gilman, 2012) 

Antibiotik-antibiotik ini kerap digunakan (seringkali dalam bentuk 

kombinasi dengan penisilin atau sefalosporin) untuk terapi pada infeksi 

berat oleh mikroba gram-negatif yang telah terbukti atau yang masih 

dicurigai (terutama yang disebabkan oleh P. Aeruginosa, Enterobacter, 

Klebsiella, Serratia, dan spesies lain yang resisten terhadap antibiotik yang 

tidak begitu toksik) (Goodman & Gilman, 2012). 

Pada studi cohort (preprotocol dan postprotocol) yang dilakukan 

oleh Rodriguez et al (2014) pada 174 kasus fraktur terbuka. Untuk 

kelompok preprotocol terdapat 101 kasus fraktur terbuka dan kelompok 

postprotocol terdapat 73 kasus fraktur terbuka. Kelompok preprotocol untuk 

fraktur terbuka derajat I atau II diterapi dengan sefazolin (3 x 1-2 g) iv 

selama 48 jam dan diberikan vankomisin (2 x 1 g) iv selama 48 jam, jika 

pasien alergi penisilin. Untuk fraktur terbuka derajat III diterapi dengan 

kombinasi sefazolin (3 x 1-2 g) iv selama 48 jam dan gentamisin (3 x 1-2 

g/kg) iv selama 48 jam, diberikan kombinasi vankomisin (2 x 1 g) iv selam 

48 jam dan klindamisin (3 x 900 mg) iv jika pasien alergi terhadap penisilin. 

Kemudian pada kelompok postprotocol, untuk fraktur terbuka derajat I atau 

II diberikan terapi antibiotik sefazolin (3 x 1-2 g) iv selama 48 jam dan 

diberikan klindamisin (3 x 900 mg) iv jika pasien alergi terhadap penisilin. 

Untuk fraktur terbuka derajat III diberikan terapi antibiotik seftriakson (1 x 

1g) iv selama 48 jam dan diberikan kombinasi klindamisin (3 x 900 mg) iv 

dan aztreonam (3 x 1 g) iv selama 48 jam. Hasil dari penelitian ini 
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menunjukkan bahwa setelah implementasi protokol, penggunaan 

aminoglikosida dan antibiotik glikopeptida berkurang secara signifikan 

(53,5% vs 16,4%, p = 0,0001). Tingkat infeksi kulit dan jaringan lunak per 

kejadian Fraktur 20,8% sebelumnya dan 24,7% setelah implementasi 

protokol (p = 0,58) yang menunjukkan tidak ada perubahan yang signifikan 

secara statistik.  

2.2.3.2 Antibiotik Penisilin 

Turunan penisilin adalah senyawa bakterisid dengan indeks 

terapetik tinggi, bekerja lebih besar pada fasa perbanyakan (multiplikasi) 

mikroorganisme dibanding 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 bakteri Gram-Positif karena struktur 

dinding sel Gram-Positif lebih sensitif terhadap kerja penghambatan obat, 

dibanding bakteri Gram-Negatif. Turunan ini efektif terhadap infeksi yang 

disebabkan oleh Neisseria sp., β-hemolitik streptococci, Treponema 

palidum, Bacillus anthracis, Clostridium sp., Corynebacterium diphtheriae 

dan beberapa spesies Actinomyces. Turunan penisilin yang mempunyai 

gugus hidrofil atau bentuk pra-obatnya menunjukkan spektrum antibekteri 

yang luas dan efektif tidak hanya terhadap bakteri Gram-Positif tetapi juga 

terhadap Gram-Negatif, seperti H.influenza, Escherichia coli, Proteus 

mirabilis dan beberapa spesies Salmonella, Shigella dan Pseudomonas. 

(Siswandono, 2016). 

 

 Gambar 2.7 Struktur Penisilin dan Produk-Produk Hidrolisis Enzimatisnya 

 (Goodman & Gilman, 2012) 
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Struktur dasar penisilin, seperti terlihat pada Gambar 2.7, terdiri atas 

cincin tiazolidin (A) yang terhubung dengan cincin β-laktam (B), dan pada 

cincin ini berikatan suatu rantai samping (R). Inti penisilin sendiri 

merupakan syarat struktur utama yang diperlukan untuk aktivitas 

biologisnya; transformasi metabolik atau perubahan kimia pada bagian 

molekul ini menyebabkan hilangnya semua aktivitas antibakteri yang 

berarti. Rantai samping (lihat gambar 8) menentukan banyak karakteristik 

antibakteri dan farmakologis jenis penisilin tertentu. Beberapa penisilin 

alami dapat dihasilkan, tergantung pada komposisi media fermentasi yang 

digunakan untuk pembiakan Penicillium. Penisilin G (benzilpenisilin) 

memiliki aktivitas antimikroba terbesar dibandingkan penisilin lain dan 

merupakan satu-satunya penisilin alami yang digunakan secara klinis 

(Goodman & Gilman, 2012). 

 

 Gambar 2.8 Struktur Kimia dan Sifat Utama Berbagai Penisilin (Goodman 

 & Gilman, 2012) 

Pada pasien fraktur terbuka baik derajat II maupun derajat III. akibat 

kecelakaan kerja (bertani) yang terkontaminasi Clostridium sp harus 

diberikan antibiotik penisilin sebagai profilaksis agar dapat mengatasi 

infeksi pada pasien (Anderson et al., 2011). 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 protokol sebelumnya (pasien fraktur terbuka 
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diberikan antibiotik sefuroksim + metronidazol) menunjukkan bahwa tidak 

terdapat perbedaan tingkat infeksi yang signifikan walaupun protokol 

terbaru dianggap memiliki kontribusi dalam menurunkan tingkat infeksi 

pada pasien fraktur terbuka dengan presentase sebesar 4,3% dari presentase 

infeksi sebelumnya sebesar 8,5%.  

2.2.3.3 Antibiotik Klindamisin 

Klindamisin adalah turunan asam amino, yaitu asam trans-L-4-n-

propilhigrinat, yang terikat pada turunan oktosa yang mengandung sulfur. 

Klindamisin merupakan senyawa sejenis linkomisin, dan rumus bangunnya 

adalah sebagai berikut : 

 

 Gambar 2.9 Struktur Kimia Klindamisin (Goodman & Gilman, 2012) 

Mekanisme kerja klindamisin adalah dengan berikatan secara 

eksklusif pada subunit 50 S ribosom bakteri dan menekan sintesis protein. 

Meskipun klindamisin, eritromisin, dan kloramfenikol tidak berikatan 

secara struktur, obat-obat ini bekerja pada tempat yang berdekatan, dan 

ikatan ribosom oleh salah satu dari obat-obat ini dapat menghambat 

interaksi obat yang lain (Goodman & Gilman, 2012). 

Berdasarkan Guideline Antibiotic Prophylaxis in Surgery, pasien 

fraktur terbuka derajat I/II yang menjalani bedah orthopaedi diberikan 

antibiotik profilaksis klindamisin (1 x 600 mg) iv, jika pasien memiliki 

riwayat alergi terhadap antibiotik golongan penisilin (Anonim, 2013).  

2.2.3.4 Antibiotik Sefalosporin 

Antibiotik sefalosporin mirip dengan penisilin, tetapi lebih stabil ke 

banyak bakteri β-laktamase dan oleh karena itu memiliki spektrum aktivitas 
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yang lebih luas. Namun, strain spesies E coli dan Klebsiella yang 

mengekspresikan spektrum luas β-laktamase dapat menghidrolisis sebagian 

besar sefalosporin. Sefalosporin tidak aktif melawan Enterococci dan L 

monocytogenes (Katzung, 2015). Turunan sefalosporin adalah antibiotika β-

laktam, mempunyai dasar struktur mirip penisilin, yaitu cincin β-laktam-

dihidrotiazin (sefem), mengandung dua pusat atom asimetrik (C6 dan C7) 

sehingga dapat membentuk empat senyawa optis-aktif (Siswandono, 2016). 

 

 Gambar 2.10 Mekanisme Kerja Antibiotik Sefalosporin (Katzung, 2015) 

Mekanisme kerja sefalosporin dan sefamisin adalah menghambat 

sintesis dinding sel bakteri dengan cara yang mirip dengan penisilin. 
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 Gambar 2.11 Struktur Kimia Turunan Sefalosporin, Bentuk Sediaan &  

 Dosis (Goodman & Gilman, 2012) 

Antibiotik sefalosporin dikelompokkan berdasarkan turunannya 

atau turunannya. Senyawa turunan pertama memiliki aktivitas terhadap 

gram-positif dan sedikit aktivitas terhadap gram-negatif; turunan kedua 

memiliki aktivitas yang sedikit lebih baik terhadap gram-negatif serta 

meliputi beberapa senyawa yang memiliki aktivitas terhadap bakteri 

anaerob; turunan ketiga memiliki aktivitas terhadap organisme gram-positif 

dan aktivitas yang lebih besar terhadap Enterobacteriaceae, serta satu 

kelompok yang aktif terhadap P. Aeruginosa; dan turunan keempat yang 

memiliki spektrum mirip dengan turunan ketiga, namun memiliki stabilitas 

yang lebih baik terhadap hidrolisis oleh β-laktamase (Goodman & Gilman, 

2012). 
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2.2.3.4.1 Turunan Pertama 

Sebagian besar turunan ini diperkenalkan untuk penggunaan klinik 

antara tahun 1960 dan 1970. Spektrum antibakterinya lebih sempit 

dibandingkan dengan turunan berikutnya, terutama aktif terhadap cocci, 

kecuali enterococci, E. coli, K. Pneumoniae, P. Mirabilis, Salmonella sp. 

dan Shigella sp. Turunan ini tahan terhadap β-laktamase luar sel yang 

dihasilkan oleh S. Aureus tetapi tidak tahan bila dihasilkan oleh bakteri 

Gram-negatif. Waktu paro eliminasinya relatif pendek dan kemampuan 

untuk menembus cairan serebrispinal rendah. Contoh antibiotik golongan 

ini antara lain, sefadroksil; sefazolin; sefasetril; sefaleksin; sefaloridin; 

sefalotin Na; sefapirin; dan sefradin (Siswandono, 2016). 

Sefalosporin turunan pertama termasuk sefazolin, sefadroksil, 

sefaleksin, sefalothin, sefapirin, dan sefradin. Obat-obatan ini sangat aktif 

melawan cocci gram-positif, seperti pneumokokus, streptokokus, dan 

staphylococci. Sefalosporin klasik tidak aktif terhadap strain staphylococci 

yang resisten methicillin (MRSA); Namun, senyawa baru telah 

dikembangkan yang memiliki aktivitas dapat melawan strain resisten-

methicillin. E coli, K pneumoniae, dan Proteus mirabilis sering sensitif, 

tetapi aktivitasnya buruk terhadap P aeruginosa, proteus indole-positif, 

enterobacter, Serratia marcescens, citrobacter, dan acinetobacter. Cocci 

anaerobik (misalnya, peptococcus, peptostreptococcus) biasanya sensitif, 

tetapi tidak pada Bacteroides fragilis (Katzung, 2015). 

Sefalosporin turunan pertama merupakan senyawa yang sangat baik 

untuk infeksi kulit dan jaringan lunak akibat S. aureus dan S. pyogenes. 

Pemberian dosis tunggal sefazolin tepat sebelum pembedahan merupakan 

profilaksis yang dipilih untuk prosedur-prosedur yang dipilih ketika flora 

kulit dianggap sebagai patogen yang dicurigai (Goodman & Gilman, 2012). 

2.2.3.4.2 Turunan  Kedua 

Turunan ini diperkenalkan untuk penggunaan klinik sekitar tahun 

1970. Spektrum antibakterinya hampir sama dengan turunan pertama, tetapi 

secara umum turunan ini lebih aktif terhadap bakteri Gram-negatif enterik. 

Waktu paro eliminasinya relatif sama dengan turunan pertama tetapi 
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kemampuan menembus cairan serebrospinal lebih baik. Contoh antibiotik 

golongan ini antara lain, sefaklor; sefamandol; sefamandol nafat; sefotetan 

di-Na; sefbuperazon; sefmetazol; sefoksitin; sefuroksim Na; dan sefuroksim 

aksetil (Siswandono, 2016). 

2.2.3.4.3 Turunan Ketiga 

Turunan ini diperkenalkan untuk penggunaan klinik dalam tahun 

1980. Spektrum antibakterinya lebih luas dibandingkan dengan turunan 

sebelumnya. Secara umum turunan ini aktif terhadap bakteri Gram-negatif 

yang telah resisten, lebih tahan terhadap β-laktamase, tetapi kurang aktif 

terhadap bakteri Gram-positif. Contoh antibiotik sefalosporin genrasi ketiga 

antara lain, sefmenoksim HCl; sefiksim; sefpirom; sefproxil; sefodizim; 

sefotaksim Na; seftazidim; seftizoksim Na; seftibuten; seftriakson Na; 

sefminox; sefoperazon Na; sefotiam; sefpimizol; sefsulodin; sefpodoksim; 

sefetamet; dan moksalaktam (Siswandono, 2016). 

2.2.3.4.4 Turunan Keempat 

Turunan ini diperkenalkan untuk penggunaan klinik dalam tahun 

1995. Spektrum antibakterinya lebih luas dibandingkan dengan turunan 

sebelumnya. Secara umum turunan ini aktif terhadap bakteri Gram-negatif 

yang telah resisten, dan lebih tahan terhadap β-laktamase. Contohnya adalah 

sefepim; sefirom (Siswandono, 2016). 
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2.3 Tinjauan Antibiotik Sefazolin  

2.3.1 Definisi Umum Antibiotik Sefazolin 

 

       Gambar 2.12 Struktur Kimia Sefazolin (Pubchem, 2018) 

Sefazolin merupakan antibiotik golongan sefalosporin turunan 

pertama. Spektrum antibakteri sefazolin mirip dengan sefalotin. Meskipun 

sefazolin lebih aktif terhadap E. coli dan spesies Klebsiella, namun sefazolin 

sedikit lebih peka terhadap β-laktamase stafilokokus daripada sefalotin. 

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. Bersihan ginjal sefazolin lebih rendah daripada sefalotin; hal 

ini diduga berkaitan dengan fakta bahwa sefazolin diekskresikan melalui 

filtrasi glomerulus, sementara sefalotin juga diekskresikan oleh tubulus 

ginjal. 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). 

2.3.2 Mekanisme Kerja Antibiotik Sefazolin 

Mekanisme kerja antibiotik sefazolin adalah dengan menghambat 

sintesis dinding sel bakteri dengan mengikat satu atau lebih protein 

penicillin-binding (PBPs) yang kemudian menghambat langkah 
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transpeptidasi akhir dari sintesis peptidoglikan di dinding sel bakteri, 

sehingga menghambat biosintesis dinding sel. Bakteri akhirnya lisis karena 

aktivitas dari enzim autolitik dinding sel (autolysins dan murein hydrolases) 

sementara proses pembentukan dinding sel bakteri terhenti. (DIH, 2009) 

2.3.3 Indikasi Antibiotik Sefazolin 

Antibiotik sefazolin diindikasikan untuk mengatasi infeksi pada 

saluran pernapasan, kulit dan struktur kulit, genital, saluran urin, saluran 

bilier, infeksi pada tulang dan persendian, dan septisemia yang disebabkan 

oleh bakteri kokus gram-positif (kecuali enterococcus); beberapa basil 

gram-negatif termasuk E. coli, Proteus, dan  Klebsiella; juga digunakan 

sebagai antibiotik profilaksis sebelum operasi (DIH, 2009).  

2.3.4 Kontraindikasi Antibiotik Sefazolin 

Antibiotik sefazolin dikontraindikasikan pada pasien dengan 

riwayat hipersensitivitas dengan sefazolin mupun dengan antibiotik 

sefalosporin lainnya dan pasien yang memiliki riwayat hipersensitivitas 

dengan jagung atau produk lain yang berasal dari jagung (AHFS, 2011).  

2.3.5 Dosis Penggunaan Antibiotik Sefazolin 

Dosis pada orang dewasa 

Rentang dosis lazim  : (3 x 1-2 g) iv atau im, tergantung pada tingkat 

keparahan infeksi; maksimum 12 g/hari.  

Infeksi ringan-sedang : 500 – 1g setiap 6-8 jam 

Infeksi ringan akibat kokus gram-positif : 250 – 500 mg setiap 8 jam 

Profilaksis sebelum operasi : 1 g diberikan 30 menit sebelum dilakukan 

operasi (diulangi 500 mg – 1 g selama proses operasi); diikuti oleh 500 mg 

– 1 g setiap 6-9 jam selama 24 jam setelah operasi (DIH, 2009). Berdasarkan 

ketentuan pada MIMS Indonesia, dosis antibiotik sefazolin sebagai 

profilaksis dalam operasi adalah 1 g diberikan 30-60 menit sebelum operasi, 

jika operasi berlangsung dalam waktu yang cukup lama maka ditambahkan 

0,5-1 g selama proses operasi, kemudian 0,5-1 g diberikan setiap 6-8 jam 

selama 24 jam sampai 5 hari setelah operasi (MIMS Indonesia, 2018).  

Infeksi berat : (4 x 1-2 g)  
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Bentuk sediaan sefazolin yang beredar di Indonesia adalah dalam bentuk 

serbuk injeksi. Produk sediaan sefazolin di Indonesia terdiri dari beberapa 

nama dagang, diantaranya Cefazol dengan kekuatan 500mg/vial atau 

1g/vial; Cefazolin dengan kekuatan 500mg/vial atau 1g/vial; Evalin 1 g/vial; 

Fabiolin dengan kekuatan 500mg/vial atau 1g/vial; Lapizol dengan 

kekuatan 500mg/vial atau 1g/vial; Neozolin 1g/vial; Venozol 1g/vial 

(PIONAS POM RI, 2018).  

2.3.6 Farmakologi Klinik Antibiotik Sefazolin 

Sefazolin merupakan antibiotik semi sintetik sefalosporin turunan 

pertama yang berikatan dengan satu atau lebih protein pengikat penisilin, 

sehingga menghambat sintesis dinding sel bakteri dan menghambat 

replikasi bakteri; antibiotik ini tidak mampu melewati sawar darah otak; 

antibiotik ini aktif terhadap floral kulit, termasuk Staphylococcus aureus. 

(Medscape, 2018)  

2.3.7 Farmakokinetik dan Farmakodinamik Antibiotik Sefazolin 

Absorpsi : Sefazolin tidak diabsorpsi melalui gastrointestinal traktus, harus 

diberikan melalui rute parenteral. Mencapai puncak serum konsentrasi 1-2 

jam setelah injeksi intramuskular.  

Eliminasi : Sefazolin diekskresikan melalui ASI dalam konsentrasi yang 

rendah. Diekskresikan dalam bentuk yang tidak berubah melalui urin. 

Sefazolin diekskresikan sekitar 60% pada 6 jam pertama dan meningkat 

hingga 70-80% dalam 24 jam.  

Waktu paruh : Waktu parauh serum sekitar 1,8 jam setelah pemberian 

intravena dan sekitar 2,0 jam setelah pemberian intramuskular (Pubchem, 

2018).  

Ikatan protein : Sefazolin terikat protein plasma sekitar 74-86% (AHFS, 

2011) 

2.3.8 Efek Samping Antibiotik Sefazolin  

Penggunaan antibiotik sefazolin dapat menimbulkan beberapa efek 

yang mungkin saja terjadi, namun tidak mesti terjadi pada semua pasien. 

Efek samping dari antibiotik sefazolin antara lain (1) Sistem Saraf  Pusat : 

demam, kejang; (2) Kulit : ruam, pruritus, Steven-Johnson syndrome; (3) 

http://www.medscape.com/
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Traktus pencernaan : diare, mual, muntah, keram perut, anoreksia, oral 

kandidiasis; (4) Saluran kemih : vaginitis; (5) Hepar : peningkatan 

transaminase, hepatitis; (6) Hematologi : eosinofil, neutropenia, leukopenia, 

trombositopenia, trombositosis; (7) Lokal : nyeri pada lokasi injeksi, 

phlebitis; (8) Ginjal : peningkatan BUN, peningkatan serum kreatinin, gagal 

ginjal; (9) Lainnya : anafilaksis. (DIH, 2009) 

2.3.9 Interaksi Obat Antibiotik Sefazolin 

Antibiotik sefazolin dapat berinteraksi dengan beberapa obat-

obatan, antara lain : (1) Vaksin tifoid : antibiotik sefazolin dapat mengurangi 

efek terapi dari vaksin tifoid; (2) Agen urikosurik : dapat menurunkan 

ekskresi dari antibiotik golongan sefalosporin (seperti sefazolin); (3) 

Antagonis vitamin K (seperti warfarin) : antibiotik sefalosporin dapat 

meningkatkan efek antikoagulan dari antagonis vitamin K. (DIH, 2009) 

2.4 Antibiotik Sefazolin Pada Fraktur Terbuka Derajat II  

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 sebagai agen lini pertama yang  

ditujukan untuk bakteri gram positif (Bremmer et al., 2017). Menurut 

Handbook of Antimicrobial Therapy 19th Edition tahun 2011, pasien dengan 

kasus fraktur terbuka yang 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).  

Berdasarkan 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 

jam untuk mengatasi infeksi oleh bakteri gram positif, dan pasien fraktur 

terbuka diberikan sefazolin dikombinasi dengan aminoglikosida misalnya 
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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 (48 pasien) mendapat terapi antibiotik sefazolin 

dikombinasikan dengan vankomisin berdasarkan tingkat GFR pasien. 

Kemudian pada kelompok kontrol (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).  

 

 

 

  


