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BAB III  

KERANGKA KONSEPTUAL 

 

Infeksi saluran kemih (ISK) dapat didefinisikan sebagai adanya patogen di 

saluran kemih. ISK merupakan infeksi bakteri paling umum dan sering 

menyebabkan morbiditas dan mortalitas. ISK juga merupakan pendorong utama 

penggunaan antibiotik dan resistensi antibiotik (Chiu, 2013). Secara klinis, ISK 

dikategorikan sebagai ISK non komplikata dan ISK komplikata. ISK non 

komplikata biasanya mempengaruhi individu yang sehat dan tidak memiliki 

kelainan saluran kemih struktural dan neurologis. Infeksi ini dibedakan menjadi 

ISK bawah (sistitis) dan ISK atas (pielonefritis). Beberapa faktor resiko dikaitkan 

dengan sistitis, termasuk jenis kelamin, aktivitas seksual, infeksi vagina, diabetes, 

obesitas dan kerentanan genetik. ISK komplikata didefinisikan sebagai ISK yang 

berhubungan dengan faktor-faktor yang membahayakan saluran kemih atau 

pertahanan host, termasuk obstruksi kemih, retensi urin yang disebabkan oleh 

penyakit neurologis, imunosupresi, gagal ginjal, transplantasi ginjal, kehamilan 

dan adanya benda asing seperti batu dan kateter yang berdiam di dalam tubuh 

(Flores-mireles et al., 2015). 

Hampir 80 % infeksi saluran kemih disebabkan oleh bakteri basil gram 

negatif dengan Escherichia coli sebagai penyebab paling utama kemudian diikuti 

oleh Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis dan Pseudomonas aeruginosa,  

sementara Staphylococcus saprophyticus, Streptococcus agalactiae dan 

Enterococcus spp. merupakan isolat utama penyebab ISK di antara bakteri gram 

positif. Banyak faktor yang mempengaruhi ISK seperti usia, jenis kelamin, 

komorbiditas dan fitur epidemiologi. ISK lebih sering terjadi pada wanita daripada 

pria (71 % vs 55 %). Staphylococcus saprophyticus merupakan bakteri yang 

bertanggung jawab terhadap ISK setelah E.coli pada wanita muda. Sedangkan 

ISK yang disebabkan  P. aeruginosa lebih sering terjadi pada pria dari pada 

wanita (8,39% vs 1,63%). Prevalensi ISK yang disebabkan oleh K. pneumoniae, 

P. aeruginosa, Enterococcus spp. dan jamur lebih besar terjadi pada orang tua (di 

atas usia 60). Hal ini disebabkan dalam subpopulasi yang mendasari faktor-faktor 

yang rumit (seperti demensia, diabetes, kandung kemih dan inkontinensia usus 

atau retensi urin dengan kebutuhan kateterisasi, gangguan fungsi kekebalan tubuh, 
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residensi di Fasilitas Perawatan Jangka Panjang, paparan antibiotik spektrum luas) 

mendukung infeksi yang rumit dimana disebabkan oleh bakteri resisten. 

Organisme kurang virulen seperti Proteus mirabilis, Candida spp. dan infeksi 

polimikrobial (20-30%) juga lebih sering terjadi setelah usia 60 (Pezzani & 

Antinori, 2018). 

Tes dipstick dan kultur urin adalah tes yang paling mendukung untuk 

diagnosis ISK. Tes pertama untuk esterase leukosit, suatu enzim yang hadir dalam 

leukosit polimorfonuklear urin host, dan nitrit, yang berasal dari reduksi nitrat 

oleh Enterobacteriaceae. Leukosit esterase memiliki sensitivitas 62-98% dan 

spesifisitas 55-96%. Nitrit nitrat sangat spesifik tetapi memiliki sensitivitas yang 

buruk. Tes dipstik positif sangat mendukung diagnosis ISK pada pasien dengan 

gejala khas. Mikroskopi urin mengungkapkan piuria, yang hadir pada sebagian 

besar pasien dengan sistitis akut dan pielonefritis. Kultur urin adalah standar yang 

paling bagus dalam diagnosis. Secara tradisional jumlah bakteri ≥10
5
 CFU / mL 

telah dianggap sebagai ambang prediksi bakteriuria kandung kemih. Namun, 

karena 30-50% wanita dengan sistitis memiliki antara 10
2 

dan 10
4
 CFU / mL 

dalam urin dan sebagian besar pasien dengan pielonefritis memiliki ≥10
4
 CFU / 

mL uropatogen dalam kultur urin, jumlah kuantitatif ≥10
3
 sekarang disarankan 

sebagai indikator wajar sistitis akut tanpa komplikasi dan ≥10
4
 CFU / mL pada 

pielonefritis (Pezzani & Antinori, 2018). 

Tujuan pengobatan untuk ISK adalah untuk memberantas organisme yang 

menyerang, mencegah atau mengobati konsekuensi infeksi sistemik, dan 

mencegah terulangnya infeksi. Penatalaksanaan pasien dengan ISK meliputi 

evaluasi awal, pemilihan agen antibakteri dan durasi terapi, dan evaluasi tindak 

lanjut. Pemilihan awal agen antimikroba untuk pengobatan ISK didasarkan pada 

keparahan tanda dan gejala yang muncul, tempat infeksi, dan apakah infeksi 

tergolong komplikata atau non komplikata (Grabe et al., 2015). 

Resistensi terhadap sefalosporin mungkin berkaitan dengan 

ketidakmampuan antibiotik tersebut untuk mencapai tempat kerjanya; dengan 

perubahan pada protein pengikat penisilin (Penicillin Binding Protein, PBP) yang 

merupakan target sefalosporin, sedemikian hingga afinitas ikatan antibiotik 

tersebut menjadi lebih rendah; atau dengan enzim bakteri ( -laktamase) yang 
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dapat menghidrolisis cincin  -laktam dan menginaktivasi sefalosporin 

(MacDougall, 2017).  

Berdasarkan data diatas, penelitian ini ditujukan pada studi penggunaan 

antibiotika golongan sefalosporin dengan diagnosa infeksi saluran kemih. Pada 

penggunaan antibiotika golongan sefalosporin perlu diperhatikan dosis yang 

diberikan, rute pemberian, interval pemberian, waktu pemberian dan lama 

pengobatan. 
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3.1.  Bagan kerangka Konseptual Pada Infeksi Saluran Kemih 

  

Terapi Antibiotik, Analgesik, Antipiretik, Antiemetik  

Sefalosporin, ampisilin, Kotrimoksazol, trimetoprim, 

aminoglikosida, amoksisilin-klavulanat, fluorokuinolon. 

Studi penggunaan antibiotika 

Sefalosporin 

Etiologi : 

Escherichia coli,  

E. Faecalis, 

Klebsiella sp,  

Staphylococcus sp,  

Proteus sp, Klebsiella sp,  

Serratia, Pseudomonas sp 

Faktor yang mempengaruhi : 

1. Penggunaan kateter 

2. Pada wanita, uretra lebih 

pendek 

3. Ketidak sempurnaan 

pengosongan kandung 

kemih 

4. Kehamilan 

Infeksi Saluran Kemih (ISK) 

Complicated Uncomplicated 

Gambar 3. 1 Bagan kerangka Konseptual Pada Infeksi Saluran Kemih 
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3.2. Skema kerangka operasional Pada Infeksi Saluran Kemih 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruang penelitian bagian data medik 

Dari buku registrasi diketahui jumlah pasien rawat 

inap ISK RSUD Sidoarjo pada tanggal 1Januari  

2018 – 31 Desember 2018 

Pasien Infeksi Saluran Kemih (ISK) 

Kriteria eksklusi 

 Pasien pulang paksa < dari 3 hari. 

 Pasien dengan komplikasi infeksi lain 

selain infeksi saluran kemih yang 

mendapat terapi antibiotik  

Data RMK tidak diambil 

Kriteria inklusi 

Pasien dengan diagnosa infeksi 

saluran kemih yang mendapatkan 

terapi antibiotika sefalosporin 

Antibiotika Golongan  

Sefalosporin 

Dosis, rute, interval pemberian, 

lama pengobatan 

Data pasien, data 

laboratorium, 

data klinik, dan 

data 

mikrobiologi 

Profil pasien 

(nama, usia, BB, 

TB) jenis kelamin, 

diagnosa 

Pemindahan data dari RMK 

ke Lembar Pengumpulan 

Data 

Analisis data 

Gambar 3. 2 Skema kerangka operasional Pada Infeksi Saluran Kemih 


