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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1       Latar Belakang 

Fraktur adalah kerusakan sebagian ataupun menyeluruh pada kontinuitas 

struktural tulang dan dibagi menurut tipe dan luasnya (Brunner & Suddarth, 2010). 

Dikatakan tertutup jika keadaan kulit belum pecah dan tetap utuh (Andra & Yessie, 

2013). Apabila paparan langsung tulang terhadap kontaminasi dari lingkungan dan 

gangguan integritas jaringan lunak, yang meningkatkan risiko infeksi, persatuan 

tertunda, nonunion, bahkan amputasi, disebut fraktur terbuka (Orthopaedic Trauma 

Association, 2010). 

Menurut Egol K. et al., (2010), dalam bukunya “Handbook of Fractures” 

mengklasifikasi fraktur terbuka berdasarkan Gustilo-Anderson menjadi beberapa 

tipe, yaitu : 1) Tipe I : Luka< 1 cm. 2) Tipe II: Luka> 1 cm, komponen 

penghancuran minimal sampai sedang. 3) Tipe III: Jaringan lunak yang mengalami 

kerusakan secara luas, mencakup otot, kulit, dan struktur neurovaskular; sering 

cedera energi tinggi dengan komponen penghancur yang parah. Tipe IIIA: Laserasi 

jaringan lunak yang luas, cakupan tulang yang memadai / keadaan tulang masih 

ditutupi jaringan lunak. Tipe IIIB: Cedera jaringan lunak yang luas dengan 

pengelupasan periosteal dan pemaparan tulang yang membutuhkan penutupan 

jaringan lunak Tipe IIIC: Vasculary injury atau cedera arteri yang membutuhkan 

perbaikan.  

Berdasarkan Departemen Kesehatan Republik Indonesia (2013), kejadian 

fraktur dengan jenis dan penyebab yang berbeda terjadi pada sekitar delapan juta 

orang. Dilaporkan persentase penderita fraktur yang menyebabkan kematian 

sebanyak 25%, cacat secara fisik 45%, frustasi 15% (cemas, depresi), serta sembuh 

total 10%. (Depkes RI, 2013). Menurut data dari Riset Kesehatan Dasar 

(RISKESDAS) di Indonesia, dari tahun 2007-2013 terjadi peningkatan prevalensi 

cedera sebesar 7,5% meningkat menjadi 8,2%. Kasus fraktur menempati posisi 

keempat pada proporsi jenis cedera yaitu sebesar 5,8% yang disebabkan karena 

peristiwa terjatuh mencapai 40,9%, kecelakaan lalu lintas 47,7%, dan trauma benda 

tajam atau tumpul 7,3% (Badan Penelitian dan Pengembangan Kemenkes, 2013).
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Data dari WHO (2013), juga memperkuat hal tersebut, dimana kecelakaan 

lalu lintas mencapai 120.2226 kali, bila dipersentasekan mencapai 72% pada satu 

tahun. Berdasarkan Profil dari RSU Dr. Saiful Anwar Malang (2013), fraktur berada 

pada posisi ke-7 dari 10 penyakit paling banyak di Instalasi Gawat Darurat, dengan 

jumlah kasus sebanyak 878.  

Fraktur terjadi ketika gaya yang diterapkan ke tulang melebihi kekuatan 

tulang yang terlibat (Buckley, 2018). Open fracture menimbulkan beberapa risiko, 

masalah terbesar adalah resiko infeksi (Schaller,2016). Berdasarkan klasifikasi 

Gustilo-Anderson, tingkat keparahan cedera open fracturegrade III memiliki resiko 

infeksi yang lebih tinggi (9% -50%) dibandingkan dengan grade II (2% -10%) dan 

grade I (2%) (Lack et al., 2014). SSI (Surgical Site Infection) adalah masalah dalam 

praktek ortopedi karena sulit untuk membersihkan tulang dan sendi dari infeksi. SSI 

atau yang biasa disebut ILO didefinisikan sebagai kontaminasi mikroba dari luka 

bedah pada 30 hari atau dalam 1 tahun setelah operasi jika implan dilakukan pada 

pasien. Infeksi luka operasi dapat menyebabkan peningkatan morbiditas, mortalitas, 

rawat inap di rumah sakit yang diperpanjang, dan beban ekonomi ke sumber daya 

rumah sakit (Al-Mulhim et al., 2014). Patogen yang paling umum dalam prosedur 

ortopedi adalah Staphylococcus aureus, basil gram negatif, koagulase-negatif 

staphylococci (Staphylococcus epidermidis), dan streptococcus b-hemolitik (Bratzler 

et al, 2013), Aerobic streptococci dan Anaerobic cocci (Birrer, 2013). 

Penatalaksanaan open fracture grade III meliputi tindakan life saving and 

limb dengan resusitasi sesuai dengan indikasi, pembersihan luka dengan irigasi, 

pemberian antibiotik profilaksis, eksisi jaringan mati atau debridement, penutupan 

luka, dan stabilisasi fraktur (Nixson, 2018).Perawatan telah berevolusi dan sering 

melibatkan pemberian antibiotik atau zat metabolik penting ke lingkungan fraktur 

lokal. (Schaller,2016). Menurut Ruedi et al., (2007), sebagian besar ahli bedah 

ortopedi merawat trauma ekstremitas terbuka yang parah dengan antibiotik yang 

mencakup organisme gram positif dan negatif. Antibiotik profilaksis sangat 

direkomendasikan karena mampu menurunkan tingkat infeksi. Berdasarkan SIGN A 

National Clinical Guideline (2014), pemberian antibiotik profilaksis pada tindakan 

bedah sangat dianjurkan dan juga dapat dipengaruhi berdasarkan klasifikasi 

operasinya dimana pada kasus open fracture terjadi kerusakan jaringan terbuka yang 

dapat tergolong dalam operasi terkontaminasi (Cunha, 2015). 
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Pilihan antibiotik yang ideal diperkirakan tergantung pada tingkat keparahan 

fraktur terbuka dan lingkungan di mana fraktur terjadi. Open fracture tipe I dan II 

penanganan secara efektif dengan diberikan sefalosporin generasi pertama. Pada 

perawatan fraktur tipe III, banyak ahli bedah ortopedi dan trauma menganjurkan 

pemberian sefazolin dengan menambahkan agen dengan cakupan gram negatif 

seperti gentamisin (Ricci & Ostrum, 2016). Menurut Birrer (2013), penggunaan 

antibiotik profilaksis pada open fracture grade III  diberikan kombinasi iv sefazolin 

(1 x 2g) dan gentamisin (1 x 7 mg/kg) sebagai rekomendasi utama. Penambahan 

gentamisin yang harus ditambahkan untuk open fracture grade III, dengan durasi 

selama 48 jam setelah penutupan luka terbuka. Agen spektrum luas yang diberikan 

sebelum operasi dan diperpanjang selama 48 jam pasca operasi, serta harus 

dilanjutkan sampai penutupan jaringan lunak definitif maksimum 72 jam (Nanchahal 

et al, 2009). Setiap perpanjangan durasi antibiotik awal melampaui 72 jam, 

berpotensi meningkatkan resiko infeksi nosokomial (Messner et al., 2017).  

Sefazolin termasuk antibiotik generasi satu dari golongan sefalosporin, yang 

memiliki aktivitas in-vitro pada coccus Gram-positif, misalnya pneumococcus, 

streptococcus, dan staphylococcus (Katzung et al., 2013), juga efektif melawan 

sebagian besar bakteri enteric Gram-negatif (E.coli, Proteus, Klebsiella) dan 

beberapa anaerob (Olson, 2003). Pemberian gentamisin dimaksudkan untuk 

mengobati berbagai infeksi basillus Gram-negatif berat yang terdapat pada open 

fracture grade III. (Goodman & Gilman, 2012). Gentamisin dapat memberikan efek 

sinergistik jika diberikan dengan antibiotik β-laktam (termasuk sefalosporin), yaitu 

terhadap Proteus, Enterobacter, Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, 

Stenotrophomonas, Serratia, Pseudomonas aeruginosa dan batang Gram-negatif 

lainnya (Katzung et al., 2013). Pemanfaatan sefalosporin generasi pertama dengan 

kombinasi aminoglikosida telah menjadi praktik standar di antara ahli bedah ortopedi 

untuk profilaksis antibiotik pada fraktur terbuka tipe III. (Redfern et al., 2016). 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Redfern et al.(2016), yang 

membandingkan Surgical Site Infection (SSI) atau Infeksi Situs Bedah pada pasien 

dengan fraktur terbuka tipe III. Dari 72 pasien, 35 (49%) pasien menerima 

piperacillin / tazobactam (1 x 4,5g) iv setiap 8-12 jam saja, dan 37 (51%) pasien 

yang telah menerima sefazolin (1 x 1-2g) iv setiap 8-12 jam dikombinasikan dengan 

gentamisin (3 x 1-2,5mg/kg) atau (1 x 7mg/kg) iv setiap hari untuk antibiotik 

profilaksis. Dari outcome yang didapatkanpada pasien dengan fraktur terbuka tipe III 
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dengan penggunaan piperacillin / tazobactam saja secara keseluruhan menghasilkan 

tingkat SSI sebanding dengan mereka yang menggunakan sefazolin plus gentamisin 

pada 1 tahun. Begitu pula dengan hasil sekunder juga menunujukkan tingkat yang 

sama dari nonunion, mortalitas, dan rawat inap kembali pada satu tahun pasca-

cedera. 

Sementara pada penelitian lainnya yang dilakukan oleh Janmohammadi & 

Roshan (2011), mengevaluasi efektivitas dua rejimen antibiotik yang berbeda dalam 

pengelolaan fraktur terbuka tipe III A, dimana pada (kelompok I) 148 pasien 

menerima sefazolin (3 x 1g) iv plus gentamisin (3x5mg/kg) selama 3 hari dan pada 

(kelompok II) 153 pasien menerima sefazolin (3x1g) iv plus ciprofloxacin 

(3x500mg) dengan durasi yang sama. Kedua rejimen tersebut diberikan selama 3 

hari dan diikuti selama 3 bulan. Dari penelitian yang dilakukan di tarik kesimpulan 

bahwa rejimen kelompok I lebih efektif dibandingkan kelompok II dengan tingkat 

kemanjuran rejimen I (94,6%) dan rejimen II (93,5%).  

Berdasarkan uraian diatas maka penelitian di lakukan untuk mengetahui pola 

penggunaan kombinasi antibiotik sefazolin dengan gentamisin pada pasien open 

fracturegrade III. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diajukan permasalahan : Bagaimana 

pola penggunaan kombinasi antibiotik sefazolin dengan gentamisin pada 

pasien open fracture grade III di Rumah Sakit Umum Dr. Saiful Anwar 

Malang ?  

1.3 Tujuan Penelitian 

Mengetahui pola penggunaan kombinasi antibiotik sefazolin dengan 

gentamisin pada pasien open fracture grade III di RSSA Malang. 

1.4 Manfaat Penelitian 

a. Memberikan informasi terkait pola penggunaan kombinasi antibiotik 

sefazolin dengan gentamisin pada pasien open fracture grade III.  

b. Merupakan bahan informasi atau database dalam pengembangan farmasi 

klinik.  
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c. Dapat menjadi pertimbangan bagi penatalaksanaan terapi pada pasien 

open fracture grade III dalam mecapai peningkatan kualitas hidup pasien 

dengan pelayanan rumah sakit yang lebih baik.  

d. Sebagai studi pendahuluan dan sumber informasi untuk peneliti 

berikutnya.  


