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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sirosis merupakan stadium akhir dari penyakit hati kronis ditandai dengan 

adanya proses difus dengan fibrosis dan pembentukan nodul yang menyebabkan 

gangguan signifikan pada arsitektur lobular dan sirkulasi hati. Berbagai etiologi 

(misal infeksi virus, toksin, keturunan, atau proses autoimun) kerusakan hati 

menyebabkan hati membentuk jaringan parut (fibrosis) secara terus-menerus 

hingga sebagian besar jaringan hati menjadi fibros, menyebabkan hati kehilangan 

fungsinya dan berkembang menjadi sirosis (Muir, 2015; Sharma & John, 2019; 

Suriawinata & Thung, 2011). Penelitian terbaru menunjukkan bahwa sirosis 

stadium awal bersifat reversible pada tingkat mikroskopik jika diberikan terapi 

yang adekuat terhadap penyakit hati. Namun, pada stadium lebih lanjut, sirosis akan 

masuk ke proses irreversible (Verhelst et al., 2016). 

Prevalensi sirosis hati semakin meningkat seiring dengan meningkatnya 

faktor risikonya. Diperkirakan prevalensi sirosis hati akibat hepatitis kronis B di 

seluruh dunia adalah 3,6% (berkisar 0,5% di Eropa hingga lebih dari 8% di sub-

Sahara Afrika). Prevalensi akibat hepatitis kronis C adalah 2,5% (berkisar 1,8% di 

Amerika Serikat hingga 5,6% di Afrika). Prevalensi akibat alkohol adalah 8,5% 

dengan prevalensi tertinggi (sekitar 12%) ditemukan di Eropa dan Amerika Serikat. 

Prevalensi akibat penyakit hati berlemak non alkohol di seluruh dunia adalah 25% 

(17% - 46% di negara-negara bagian Barat) dan nonalkohol steatohepatitis 3% - 5% 

(tertinggi di Amerika Serikat yaitu sekitar 16%) (Marcellin & Kutala, 2017). 

Sedangkan di Indonesia menurut laporan dari rumah sakit umum pemerintah 

menyatakan bahwa rata-rata prevalensi pasien sirosis di bangsal penyakit dalam 

sebesar 3,5% atau sekitar 47,4% dari jumlah pasien penyakit hati yang 

mendapatkan perawatan (Emiliana, 2013). Kebanyakan sirosis di Indonesia 

diakibatkan oleh hepatitis B yaitu sekitar 40 – 50% dan akibat hepatitis C sekitar 

30 – 40%, sedangkan sebanyak 7,1% penduduk Indonesia mengidap hepatitis B, 

dan 1,01% mengidap hepatitis C (Kemenkes RI, 2017; Saskara & Suryadharma, 

2012). 
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Penderita sirosis beresiko tinggi mengalami komplikasi diantaranya 

hipertensi portal, asites, varises esofagus, spontaneous bacterial peritonitis (SBP), 

sindrom hepatorenal, dan ensefalopati hepatik. Hipertensi portal merupakan 

komplikasi utama dari sirosis hati (Iwakiri, 2014; Flamm, 2018). Peningkatan 

tekanan portal di atas ambang batas (≥10 mmHg) dan sirkulasi kadar nitrit oksida 

menyebabkan terjadi vasodilatasi. Sistem neurohormonal akan teraktivasi serta 

terjadi retensi natrium di ginjal. Karena tekanan hidrostatik meningkat dalam sistem 

vena portal, cairan akan tertahan di rongga peritoneum menjadi asites. Asites 

mengakibatkan rentan akan pertumbuhan organisme tertentu secara berlebihan di 

dalam usus. Mikroba di usus kemudian melakukan translokasi ke kelenjar getah 

bening mesenterika, mengakibatkan bakteremia dan rentan terjadi kolonisasi pada 

cairan asites (Runyon, 2016). Ketika sistem imun terganggu misalnya protein 

rendah pada asites, ada infeksi lain, dan penyakit hati lanjut, maka dapat 

berkembang menjadi Spontaneous bacterial peritonitis (SBP) (Gonzalez & 

Kamath, 2016). 

Spontaneous bacterial peritonitis (SBP) merupakan infeksi bakteri yang 

sering terjadi pada penderita sirosis dan didiagnosis pada seperempat penderita 

sirosis yang dirawat di rumah sakit dengan infeksi bakteri (Chaulk, 2014). Istilah 

SBP digunakan untuk menggambarkan infeksi akut asites yang merupakan 

akumulasi cairan abnormal di perut, tanpa sumber infeksi yang jelas atau dapat 

diidentifikasi. Escherichia coli merupakan patogen yang paling sering ditemukan, 

diikuti Klebsiella pneumonia, S. pneumoniae, dan spesies streptococcus lain, 

termasuk enterococcus (Foris & Haseeb, 2019; Sundaram et al., 2014). Pasien 

sirosis dengan asites hampir selalu mengalami SBP, disertai beberapa gejala seperti 

demam, nyeri perut, atau perubahan status mental (Runyon, 2018). 

Penatalaksanaan SBP menurut guidelines yang dibuat oleh The International 

Ascites Club (2000) yaitu sefalosporin generasi ketiga (sefotaksim, seftriakson, 

seftizoksim, seftazidim) sebagai terapi empiris. Sefalosporin generasi ketiga dipilih 

karena keunggulannya dalam berbagai randomised controlled trials yaitu profil 

efek samping yang sedikit serta risiko nefrotoksisitas yang lebih kecil dibandingkan 

dengan antibiotik lain. Sefotaksim dan seftriakson merupakan terapi lini pertama 

dan paling banyak digunakan (Alaniz & Regal, 2009; Angeli, 2018; Emmanuel & 
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Inns, 2014; Ribeiro et al., 2008). Antibiotik tersebut efektif terhadap 95% flora 

termasuk 3 isolat yang paling umum yaitu Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, 

dan Streptococcal pneumoniae. Durasi pengobatan 5 hari maupun 10 hari 

memberikan hasil yang serupa (Ribeiro et al., 2016). Studi lain menunjukkan 

bahwa amoksisilin-asam klavulanat atau piperacilin-tazobactam sebagai terapi 

empiris sama efektifnya dengan sefalosporin generasi ketiga pada beberapa pasien 

(Yecies & Inagami, 2013). Norfloxacin, trimethoprim-sulfamethoxazole, atau 

ciprofloxacin merupakan pilihan dalam terapi profilaksis SBP (Generali & Cada, 

2015). Antibiotik potensial nefrotoksik (yaitu aminoglikosida) tidak boleh 

digunakan sebagai terapi empiris. Penggunaan golongan antibiotik lain selain 

sefalosporin generasi ketiga berpotensi meningkatkan risiko efek samping, dan 

bukti penggunaannya yang masih sedikit dalam pengobatan primer (Dever & 

Sheikh, 2015). 

Ather et al (2014) melakukan penelitian pada 120 pasien sirosis dengan SBP 

usia 13–60 tahun dengan jenis kelamin laki-laki maupun perempuan dipilih untuk 

penelitian ini. Penelitian dilakukan dari Januari hingga Juni 2011 di Departemen 

Kedokteran, Mayo Hospital. Pasien dengan asites hemoragik atau malignant, 

peritonitis, tuberculosis peritonitis, karsinoma hepatoselular dan diabetes mellitus 

dieksklusi dari penelitian. Pasien diberikan seftriakson (2 x 1g) IV selama 5 hari 

dan tingkat efektivitas pengobatan ditentukan dengan cara mengevaluasi gejala 

klinis. Tingkat efektivitas SBP yaitu sebanyak 88 (73,3%) pasien mengalami 

perbaikan gejala klinis setelah 5 hari. Hasil ini menunjukkan bahwa seftriakson 

masih efektif dalam pengobatan SBP pada pasien sirosis. 

Penelitian serupa juga dilakukan Sandhu et al (2016) dengan memberikan 

seftriakson (2 x 1g) IV kepada 226 pasien selama 5 hari. Efektivitas pengobatan 

ditentukan dengan cara mengevaluasi gejala klinis yaitu adanya penurunan suhu, 

tidak merasakan nyeri perut, melakukan pemeriksaan cairan asites setelah 5 hari 

terapi. Tingkat efektivitas SBP yaitu sebanyak 184 (81,4%) pasien mengalami 

perbaikan gejala klinis setelah 5 hari. Hasil ini serupa dengan penelitian Ather et al 

(2014), bahwa seftriakson masih efektif dalam pengobatan SBP pada pasien sirosis. 

Berdasarkan penjabaran di atas, dilakukan penelitian terkait pola penggunaan 

seftriakson sebagai terapi pada pasien sirosis dengan SBP, agar terpenuhi 
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pengobatan yang maksimal dan rasional. Penelitian dilakukan di RSUD Sidoarjo 

karena merupakan rumah sakit yang terakreditasi dan sudah diakui pemerintah. 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana pola penggunaan seftriakson sebagai terapi SBP pada pasien 

sirosis di RSUD Sidoarjo? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Mengetahui pola penggunaan seftriakson sebagai terapi SBP pada pasien 

sirosis. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Mengetahui pola penggunaan seftriakson meliputi frekuensi, rute, dosis, dan 

lama pemberian terkait dengan data laboratorium dan data klinik di RSUD Sidoarjo 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Mengetahui informasi terkait pola penggunaan seftriakson dalam 

penatalaksanaan pasien sirosis dengan SBP 

2. Menjadi salah satu referensi bagi penelitian lain di masa yang akan datang, 

serta bahan pertimbangan dan masukan dalam tatalaksana sirosis dengan SBP 

agar terpenuhi pengobatan yang rasional guna meningkatkan kualitas hidup 

pasien 

 


