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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Infeksi Saluran Kemih (ISK) dapat didefinisikan sebagai terdapatnya 

mikroorganisme di saluran kemih yang tidak disebabkan oleh kontaminasi. 

Umumnya ditandai dengan adanya 105 bakteri/mL (108/L) di dalam urin. Penyebab 

terbanyak dari ISK adalah infeksi bakteri yang pada umumnya dapat menyebabkan 

morbiditas dan mortalitas. Bakteri paling umum penyebab ISK adalah E. coli 

terhitung lebih dari 80% hingga 90%, organisme penyebab lainnya adalah 

Staphylococcus saprophyticus, Klebsiella pneumonia, Proteus spp., Pseudomonas 

aeruginosa, dan Enterococcus spp. (Coyle dan Prince, 2014).  

Menurut American Urology Association, Infeksi Saluran Kemih (ISK) adalah 

masalah kesehatan yang signifikan di lingkungan berbasis komunitas dan rumah 

sakit. Diperkirakan 150 juta ISK terjadi di seluruh dunia setiap tahun (AUA, 2016). 

Infeksi Saluran Kemih adalah infeksi bakteri paling sering pada wanita. 

Diperkirakan lebih dari 60% wanita mengalami gejala ISK dan 10% wanita 

mengalami ISK setiap tahunnya (Sobel, 2017). Infeksi saluran kemih di Indonesia 

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 (Darsono 

et al., 2016). 

Terdapat dua klasifikasi umum ISK yakni ISK uncomplicated dan ISK 

complicated. ISK uncomplicated terdiri atas sistitis akut yang merupakan infeksi 

saluran bawah yang berhubungan dengan kandung kemih dan pielonefritis akut 

uncomplicated yang merupakan infeksi bagian atas yang melibatkan ginjal (Chiu, 

2013; Mochtar dan Noegroho, 2015). ISK complicated dapat terjadi karena 

penggunaan kateter, obstruksi saluran kemih dan ISK yang terjadi saat peri-/post- 

tindakan (Renaldo, 2015). Gejala yang umumnya muncul pada sistitis adalah 

disuria, nokturia, dan nyeri suprapubik, sedangkan pada pielonefritis antara lain 

seperti demam, mual, muntah, dan malaise (Coyle dan Prince, 2014). 

Penatalaksanaan non-farmakologi ISK yakni minum air putih minimal 2 

liter/hari bila fungsi ginjal normal serta menjaga higienitas genitalian eksterna. 
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Pada terapi farmakologi dapat diberikan antibiotik seperti golongan Fluorokuinolon 

dengan durasi 7-10 hari pada perempuan dan 10-14 hari pada laki-laki (Permenkes 

RI, 2014). Pengobatan yang pada umumnya banyak digunakan adalah penggunaan 

antibiotik broad spectrum seperti golongan Sefalosporin dan Kuinolon. Di rumah 

sakit sendiri golongan Kuinolon yang paling banyak digunakan adalah 

Ciprofloxacin yang merupakan golongan Fluorokuinolon. Pemilihan Ciprofloxacin 

didasari oleh kenyamanan pemakaian oleh pasien, dimana penggunaan 

Ciprofloxacin cukup diminum sekali atau dua kali sehari (Triono & Purwoko, 

2012). Beberapa obat penunjang untuk mengatasi gejala pada ISK seperti analgetik, 

antiinflamasi, dan analgetik-antipiretik (Pratiwi dan Dwi P., 2015). 

Fluorokuinolon memiliki spektrum aktivitas yang luas termasuk untuk 

bakteri P. aeruginosa dan dapat menembus jaringan dengan baik serta merupakan 

obat pilihan untuk pengobatan empiris pielonefritis uncomplicated dan ISK 

complicated. Berdasarkan panduan Infectious Disease Society of America (IDSA), 

Fluorokuinolon direkomendasikan sebagai lini kedua pengobatan sistitis akut 

uncomplicated dengan dosis Ciprofloxacin (2 x 250 mg) PO selama 3 hari atau 

Levofloxacin (1 x 250 mg/500 mg) PO selama 3 hari. Namun dengan meningkatnya 

resistensi Fluorokuinolon di beberapa wilayah dunia maka durasi pengobatan dan 

pemilihan antibiotik lain jika ada, lebih direkomendasikan untuk pengobatan sistitis 

uncomplicated (Abbo dan Hooton, 2015; Coyle dan Prince, 2014). Dari penelitian 

Mospan dan Wargo (2016) telah dilakukan perbandingan Levofloxacin (1 x 750 

mg) PO dengan Ciprofloxacin (1 x 400 mg) IV/(2 x 500 mg) PO untuk 10 hari 

pengobatan ISK complicated dan pielonefritis akut pada 350 pasien (189 pria dan 

161 wanita). Didapatkan tingkat keberhasilan setelah terapi Levofloxacin pada pria 

adalah 81% dan pada wanita adalah 86%, sedangkan terapi Ciprofloxacin pada pria 

86% dan pada wanita adalah 91%. Penelitian Sofyan, dkk (2014) membuktikan 

bahwa pemberian secara oral dengan dosis 750 mg Levofloxacin dan Ciprofloxacin 

pada masing-masing 15 pasien pasca pemasangan Foley catheter sama-sama efektif 

untuk menurunkan kadar leukosit dalam urin, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

Fluorokuinolon dapat menjadi antibiotik terpilih sebagai profilaksis terhadap ISK 

pada pasien yang dipasang Foley catheter. 
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Berdasarkan uraian diatas maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui 

pola penggunaan antibiotik golongan Fluorokuinolon pada pasien penderita infeksi 

saluran kemih di salah satu rumah sakit di kota Malang yakni Rumah Sakit Dr. 

Saiful Anwar Malang. 

1.2 Rumusan masalah 

Berdasarkan uraian diatas, dapat diajukan permasalahan sebagai berikut: 

Bagaimana pola penggunaan antibiotik golongan Fluorokuinolon pada pasien 

infeksi saluran kemih di instalasi rawat inap Rumah Sakit Dr. Saiful Anwar 

Malang?  

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Mengetahui pola penggunaan antibiotik golongan Fluorokuinolon pada 

pasien infeksi saluran kemih di Rumah Sakit Dr. Saiful Anwar Malang. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Mengetahui pola penggunaan antibiotik golongan Fluorokuinolon yang 

meliputi jenis sediaan, bentuk sediaan, dosis, rute pemberian, interval pemberian, 

frekuensi dan lama penggunaan antibiotik golongan Fluorokuinolon pada pasien 

infeksi saluran kemih. 

1.4 Manfaat Penelitian 

a. Memberikan informasi tentang pola penggunaan antibiotik golongan 

Fluorokuinolon pada pasien infeksi saluran kemih. 

b. Sebagai bahan masukan dalam pengambilan keputusan, terutama berkaitan 

dengan pelayanan farmasi klinik. 

c. Studi pendahuluan dan sumber informasi bagi peneliti berikutnya. 


