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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Anatomi dan Fisiologi Sistem Respirasi 

Sistem pernapasan, secara fungsional, dapat dipisahkan dalam dua zona; 

zona konduksi (hidung ke bronkiolus) yaitu membentuk jalan untuk konduksi gas 

yang dihirup dan zona pernapasan (alveolar duct ke alveoli) di mana pertukaran gas 

terjadi. Secara anatomi, saluran pernapasan dibagi menjadi saluran pernafasan atas 

(organ di luar thorax - hidung, faring dan laring) dan saluran pernapasan bawah 

(organ di dalam toraks - trakea, bronkus, bronkiolus, saluran alveolus dan alveoli) 

(Patwa & Shah, 2015). Saluran pernapasan bagian atas memiliki beberapa fungsi: 

mencium bau dan bicara, serta memastikan bahwa udara yang masuk ke saluran 

pernapasan bawah hangat, lembap dan bersih. Lubang hidung dilapisi dengan 

rambut kasar yang menyaring udara yang masuk; ini memastikan bahwa partikel 

debu yang besar tidak masuk ke saluran udara. Rongga hidung juga dilapisi dengan 

selaput lendir yang berisi jaringan kapiler dan pasokan sel-sel goblet yang 

mensekresi lendir. Darah yang mengalir melalui kapiler smenghangatkan udara 

yang lewat dan lendir melembapkannya, yang menjebak partikel debu yang lewat. 

Partikel debu yang tertutup lendir ini kemudian diangkut oleh silia menuju pharynx, 

di mana mereka dapat ditelan atau dilebarkan (Peate, 2018). Segmen berikutnya 

adalah saluran udara bagian bawah, dimulai dengan trakea, yang bercabang 

berulang kali untuk membentuk sekitar 14 generasi saluran untuk udara mencapai 

beberapa segmen paru yang berbeda. Trakea bercabang di carina ke bronchi kanan 

kanan dan kiri. Aspirasi lebih sering terjadi pada bronkus utama kanan karena 

sudutnya yang lebih lembut terlepas dari trakea. Paru kanan dibagi menjadi lobus 

atas, tengah, dan bawah, yang masing-masing dibagi lagi menjadi beberapa segmen 

dan masing-masing dengan saluran udara konduksinya sendiri. Lobus atas 

mengandung tiga segmen: apikal, posterior, dan anterior. Lobus tengah terdiri dari 

segmen lateral dan medial. Lobus bawah memiliki lima segmen: superior, basal 

medial, basal anterior, lateral basal, dan posterior basal. Paru kanan memiliki 10 

segmen, dibandingkan dengan 8 ditemukan di paru-paru kiri. Bronkus utama kiri 

memiliki dua divisi yang melayani
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 lobus atas kiri. Pembagian superior bronkus mengarah ke segmen apikal-posterior 

dan anterior. Yang inferior pembagian bronkus mengarah ke segmen 

lingularsuperior dan inferior. Lobus kiri bawah terdiri dari superior, anteromedial 

basal, lateral basal, dan segmen basal posterior. Setiap segmen bronkopulmoner 

dipasok oleh cabang individu dari arteri pulmonalis (Person & Mintz, 2006).  

Setiap paru-paru ditutupi oleh pleura visceral, yang menutupi permukaan 

paru-paru dan dips ke celah lobar. Didekat hilus dan mediastinum, itu 

mencerminkan dan menjadi pleura parietal, yang meliputi permukaan bagian dalam 

hemithorax masing-masing, dan dengan demikian menciptakan ruang potensial 

(ruang pleura). Pleura visceral membentuk invaginasi ke kedua paru-paru, yang 

disebut fisura. Ada 2 fisura lengkap di paru-paru kanan dan 1 fisura lengkap dengan 

fisura yang tidak lengkap di sebelah kiri; ini memisahkan lobus paru-paru yang 

berbeda. Pleura juga membentuk ligamentum pulmonal, yang merupakan lapisan 

ganda pleura yang memanjang di sepanjang mediastinum dari vena pulmonal 

inferior ke diafragma (Celis, 2017). Trakea dan bronkus bersama-sama disebut 

pohon trakeobronkial. Ini merupakan bagian dari saluran udara. 

Komponen pohon trakeobronkial : 

1. Trakea bifurkasio menjadi dua bronkus utama atau primer yang disebut 

bronkus kanan dan kiri 

2. Setiap bronkus primer memasuki paru-paru dan membelah menjadi 

bronkus sekunder 

3. Bronkus sekunder dibagi menjadi bronkus tersier. Di paru-paru kanan, 

ada sepuluh bronkus tersier dan di paru-paru kiri, ada delapan bronkus 

tersier 

4. Bronchi tersier membagi beberapa kali dengan pengurangan panjang 

dan diameter menjadi banyak generasi bronkiolus 

5. Ketika diameter bronchiole menjadi 1 mm atau kurang, itu disebut 

terminal bronchiole 

6. Terminal bronchiole berlanjut atau terbagi menjadi bronchioles 

pernapasan, yang memiliki diameter 0,5 mm. (Sembulingam & 

Sembulingam, 2012) 
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Dari bronkus berlanjut pada bronkopulmonal yang mana setiap segmen 

bronkopulmonal paru-paru memiliki banyak kompartemen kecil yang disebut 

lobulus; setiap lobulus dibungkus dalam jaringan ikat elastis dan berisi pembuluh 

limfatik, arteriol, venula, dan cabang dari bronchiole terminal. Bronchioles terminal 

membagi menjadi cabang mikroskopik yang disebut bronkiolus pernapasan. 

Mereka juga memiliki alveoli dari dindingnya. Alveoli berpartisipasi dalam 

pertukaran gas, dan dengan demikian bronchioles pernapasan memulai zona 

pernapasan pada sistem pernapasan. Ketika bronchioles pernapasan menembus 

lebih dalam ke paru-paru, lapisan epitel berubah dari kuboid sederhana menjadi 

skuamosa sederhana (Tortora & Derrickson, 2014). Alveoli merupakan unit 

pertukaran gas fungsional paru-paru. Ada sekitar 300 juta alveoli di paru-paru. Ini 

setara dengan lebih dari 900 kaki persegi jika dibuka dan ditata rata (Patton & 

thibodeau, 2012). Dinding alveoli sangat tipis dan terletak tepat di samping kapiler. 

Pembatas antara udara yang masuk dan darah ini dikenal sebagai membran 

pernapasan. Oksigen mengalir melintasi membran ini ke dalam aliran darah dan 

karbondioksida mengalir dari aliran darah melewati membran dan menuju alveoli, 

tempat ia dihembuskan (AMN Healthcare in association with Interact Medical, 

2014). Dalam alveoli terdapat zat yang dikenal sebagai surfaktan. Surfaktan adalah 

komponen penting yang bertanggung jawab untuk menjaga alveoli terbuka saat 

bernapas. Surfaktan mengurangi tegangan permukaan alveoli, menjaga alveolus 

terbuka saat bernapas dan meningkatkan kemampuan oksigen dan karbon dioksida 

untuk melintasi membran pernapasan (Sherwood, 2012). 
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Gambar 2. 1 Sistem pernafasan bagian bawah (Peate, 2018) 

2.2 Tinjauan Pneumonia 

2.2.1 Definisi Pneumonia 

Harrison’s textbook of internal medicine mendefinisikan pneumonia sebagai 

infeksi parenkim paru yang disebabkan oleh berbagai organisme. Ini menyatakan 

bahwa pneumonia bukanlah penyakit tunggal tetapi sekelompok infeksi spesifik, 

masing-masing dengan epidemiologi, patogenesis, presentasi dan perjalanan klinis 

yang berbeda. Buku teks Harrison menjelaskan demarkasi patologis antara lobar 

dan bronkopneumonia tetapi menyimpulkan bahwa klasifikasi pneumonia paling 

baik didasarkan pada mikroorganisme penyebab. Buku teks juga menjelaskan 

bahwa etiologi mikroba spesifik masih belum diketahui pada lebih dari sepertiga 

pasien, meskipun hal ini umum pada anak-anak untuk kultur darah menjadi satu-

satunya tes yang dilakukan untuk memberikan diagnosis spesifik, dan mungkin 

hanya memberikan hasil positif pada 5–10 % pasien dan hingga 20% pada pasien 

yang sakit paling parah (Harrison’s textbook of internal medicine, 2015). 

Kurangnya definisi yang diterima, dipahami secara luas dan umum digunakan 

untuk pneumonia menyebabkan masalah mendasar di mana patologi terkait dan 
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heterogen dan fenotipe klinis diklasifikasikan dengan buruk. Kurangnya klasifikasi 

yang jelas menghasilkan kesulitan dalam pengambilan keputusan klinis dan potensi 

untuk penelitian yang dirumuskan dengan buruk. Besarnya masalah ini paling jelas 

dalam ketidakmampuan umum untuk mengidentifikasi organisme penyebab infeksi 

paru-paru, dan memerlukan terapi antibiotik empiris. Jika diagnosis spesifik dapat 

dibuat, terapi spesifik dapat diberikan yang akan memiliki kemanjuran yang sama 

untuk terapi spektrum luas secara empiris dan menghindari jutaan resep antibiotik 

spektrum luas dan risiko terkait resistensi antibiotik (Mackenzie, 2016). Menurut 

Vugt, et al pengetahuan tentang kinerja diagnosis empiris pneumonia dalam praktek 

umum rutin penting untuk pengembangan dan implementasi alat diagnostik, seperti 

model diagnostik formal dan tes pasien terdekat. Oleh karena itu mereka 

menetapkan untuk menilai keakuratan diagnosis klinis murni pneumonia dengan 

temuan radiografi pneumonia sebagai standar referensi dalam sampel besar pasien 

yang mengalami batuk akut dalam perawatan primer (van Vugt, et al., 2013). 

2.2.2 Epidemiologi Pnemonia 

Menurut World Health Organization (WHO) pneumonia adalah bentuk 

infeksi saluran pernapasan akut yang mempengaruhi paru-paru. Paru-paru terdiri 

dari kantung-kantung kecil yang disebut alveoli, yang diisi dengan udara ketika 

orang yang sehat bernafas. Ketika seorang individu memiliki pneumonia, alveoli 

diisi dengan nanah dan cairan, yang membuat bernapas terasa menyakitkan dan 

membatasi asupan oksigen. Pneumonia adalah penyebab kematian terbesar pada 

anak-anak di seluruh dunia. Pneumonia menewaskan 920.136 anak-anak di bawah 

usia 5 tahun pada tahun 2015, menyumbang 16% dari semua kematian anak-anak 

di bawah lima tahun (WHO, 2016).  

 Wawancara yang dilakukam Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas)pada tahun 

2018 untuk menghitung proporsi pneumonia berdasarkan kelompok umur 

penduduk, Period prevalence pneumonia yang tinggi terjadi pada kelompok umur 

1-4 tahun, kemudian mulai meningkat pada umur 54 - 64 tahun dan terus meninggi 

pada kelompok umur berikutnya. Pada periode prevalensi pneumonia pasien 

dengan pekerjaan sebagai nelayan dengan angka tertinggi yang terjangkit 

pneumonia yakni sebesar 5.6%. Data hasil sebagai berikut:  
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Gambar 2. 2 Period prevalence pneumonia menurut provinsi, Indonesia tahun 

2018 (Riset Kesehatan Dasar, 2018) 

Menurut Survei Demografi Kesehatan Indonesia, memperlihatkan 

kecenderungan penurunan AKABA cukup tajam antara tahun 1991 sampai 2003 

yaitu dari 97 per 1.000 kelahiran hidup menjadi 46 per 1.000 kelahiran hidup. 

Berbagai faktor dapat menyebabkan adanya penurunan AKABA diantaranya 

dukungan peningkatan akses pelayanan kesehatan meliputi peningkatan akses 

balita terhadap pelayanan kesehatan dan peningkatan cakupan imunisasi dasar 

(sehubungan proporsi kematian balita sebagian besar merupakan kematian neonatal 

dan kematian bayi). Selanjutnya penurunan AKABA melandai antara tahun 2003 

sampai 2012 yaitu dari 46/1.000 menjadi 40/1.000 kelahiran hidup. Untuk 

mempertajam penurunan diperlukan peningkatan akses balita terhadap sanitasi, air 

bersih, dan penanganan segera terhadap gejala penyakit. Sementara berdasarkan 

Riskesdas 2010 cakupan balita diare mendapat oralit hanya 35%, cakupan balita 

demam ke fasilitas kesehatan sebesar 56%, dan cakupan balita mendapat 

pengobatan malaria hanya 22% 

 

Gambar 2. 3 Angka Kematian Balita (AKABA) per 1.000 Kelahiran Hidup di 

Indonesia (Survei Demografi Kesehatan Indonesia, 2012) 
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Menurut SDKI jumlah kematian Balita pada tahun 2007 sebesar 44 per 

1.000 kelahiran hidup, sementara perkiraan kelahiran hidup pada tahun 2007 

berdasarkan perkalian CBR dan jumlah penduduk tahun 2007 diperoleh 4.467.714 

orang bayi. Berdasarkan data tersebut dapat dihitung perkiraan jumlah absolut 

kematian balita yaitu sebesar 196.579 balita pada tahun 2007 (44/1.000 x 

4.467.714). Penyebab kematian balita karena pneumonia adalah no 2 dari seluruh 

kematian balita (15,5%). Sehingga jumlah kematian balita akibat penumonia tahun 

2007 adalah 30.470 balita (15,5% x 196.579), atau rata-rata 83 orang balita 

meninggal setiap hari akibat pneumonia (DepKes, 2010). 

2.2.3 Etiologi Pneumonia 

2.2.3.1 Hospital Acquired Pneumonia (HAP) 

Sindrom pneumonia yang didapat di rumah sakit (HAP) didefinisikan 

sebagai pneumonia yang terjadi pada pasien yang tidak diintubasi ≥48 jam setelah 

rawat inap, dan karena itu tidak inkubasi pada saat masuk. Hal ini berbeda dari 

pneumonia terkait ventilator (VAP), yang didefinisikan sebagai pneumonia yang 

terjadi setelah 48-72 jam ventilasi mekanik pada pasien yang diintubasi. HAP dapat 

dicurigai jika seorang pasien dengan gejala dan tanda baru yang konsisten dengan 

infeksi saluran pernafasan (demam, pemeriksaan dada abnormal, sputum purulen, 

takipnea, gangguan oksigenasi) dan hasil laboratorium konsisten dengan 

peradangan (peningkatan jumlah sel darah putih dan protein C-reaktif). Namun, 

diagnosis HAP juga membutuhkan demonstrasi radiologis dari infiltrasi paru baru 

atau progresif (Russell, et al., 2016). 

Bakteri gram-negatif adalah agen etiologi paling sering dari HAP, yaitu 

Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella spp, Escherichia coli dan Acinetobacter 

baumannii. Di antara patogen gram-positif, Staphylococcus aureus resisten 

methicillin (MRSA) adalah patogen yang paling sering, terutama pada pasien 

immunocompromised. Dibandingkan dengan pneumonia yang didapat masyarakat 

(CAP), HAP lebih mungkin menjadi infeksi yang disebabkan oleh patogen 

multidrug-resistant (MDR). Frekuensi patogen MDR sebagai agen etiologi dari 

HAP dan VAP meningkat. Faktor-faktor, termasuk penggunaan antibiotik atau 

rawat inap di 3 bulan sebelumnya, imunosupresi dan paparan unit rumah sakit 
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tertentu dengan resistensi antibiotik yang tinggi, mempengaruhi kemungkinan 

infeksi patogen MDR (Pássaro, et al., 2016) 

2.2.3.2 Community Acquired Pneumonia (CAP) 

Community Acquired Pneumonia (CAP) mengacu pada infeksi yang didapat 

di komunitas, tidak termasuk penyakit yang berhubungan dengan perawatan 

kesehatan (Bjarnason, et al., 2018). Diduga pneumonia yang didapat komunitas 

didefinisikan oleh gejala akut dan adanya tanda-tanda pada lower respiratory tract 

infection ( (LRTI) tanpa penyebab yang jelas, sedangkan infiltrat paru di dada 

diperlukan radiografi untuk diagnosis yang pasti. Paling banyak tanda dan gejala 

umum adalah sesak nafas, batuk, demam, dan tanda-tanda dada fokus baru. Dalam 

subkelompok pasien (misalnya, orang tua), presentasi klinis dapat memiliki gejala 

yang kurang jelas (misalnya, perubahan kondisi kesadaran, ketidaknyamanan 

pencernaan, dan tidak terjadi demam) dan diagnosis sering terlambat (Prina, et al., 

2015) 

CAP dibagi menjadi tipikal dan atipikal, sehingga dapat memprediksi 

kemungkinan patogen, dan dengan demikian memfasilitasi pemilihan pengobatan 

yang sesuai. Pneumonia yang khas adalah yang disebabkan oleh organisme seperti 

Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, dan 

Haemophilus influenzae. Anamnesis, pemeriksaan fisik, dan radiografi toraks 

memiliki kapasitas sederhana untuk mendeteksi kasus-kasus ini. Manajemen 

definitif membutuhkan dokumentasi mikrobiologis, tetapi sebagian besar kasus 

tetap tidak terdeteksi oleh tes yang saat ini tersedia. Pentingnya pneumonia atipikal 

tidak terkait dengan frekuensi yang terjadi (sekitar 15% dari CAP) tetapi karena 

kesulitan diagnosis dan kurang responsif terhadap terapi beta-laktam yang 

direkomendasikan (Kumar, et al., 2017). 

2.2.4 Patofisiologi Pneumonia 

2.2.4.1 Hospital Acquired Pneumonia (HAP) 

Patogenesis HAP bersifat multifaktorial seperti bakteri, virus dan jamur. 

Perubahan fungsi kekebalan tubuh pasien memungkinkan patogen menyebabkan 

infeksi invasif yang tidak akan terjadi pada orang sehat. Banyak pasien yang 

dirawat di rumah sakit mengalami gizi buruk yang meningkatkan risiko infeksi. 

Penyakit parah dan kompromi hemodinamik juga dikaitkan dengan peningkatan 



15 

 

 

  

angka HAP. Aspirasi sekresi orofaringeal memainkan peran penting dalam 

perkembangan HAP. Sebanyak 45% dari semua individu sehat dapat melakukan 

aspirasi selama tidur. Namun, kombinasi fungsi kekebalan tubuh yang tertekan, 

gangguan pembersihan mukosiliar pada saluran pernapasan, dan adanya organisme 

yang lebih patogen membuat aspirasi menjadi kontributor penting bagi HAP. Posisi 

telentang berkontribusi besar terhadap risiko aspirasi ini dan telah terbukti 

meningkatkan tingkat HAP di antara pasien yang dirawat di rumah sakit (Kieninger 

& Lipsett, 2009). 

Pada individu yang sehat, banyak mikroorganisme yang menjajah 

nasofaring dan orofaring. Mikroaspirasi dari sekresi yang terkontaminasi dapat 

menyebabkan infeksi di saluran udara bagian bawah. Refleks glottal, adanya 

protein komplemen dan imunoglobulin, sekresi peptida dengan aktivitas 

antimikroba, dan penghambatan bakteri yang mengikat semua melindungi saluran 

udara yang lebih rendah. Mikrobiota sehat dari jalan napas atas juga mengerahkan 

efek perlindungan dengan bersaing dengan patogen untuk mendapatkan nutrisi. 

sumber daya dan berinteraksi dengan reseptor seluler. Penggunaan antibiotik 

spektrum luas dapat memodifikasi mikrobiota dan mempengaruhi infeksi. Interaksi 

antara virulensi patogen, jumlah inokulum, dan respon imun bawaan dan adaptif 

menentukan perkembangan pneumonia (Prina, et al., 2015). 

2.2.4.2 Community Acquired Pneumonia (CAP) 

CAP biasanya disebarkan oleh infeksi tetesan dan kebanyakan kasus terjadi 

pada individu yang sebelumnya sehat. Beberapa faktor dapat merusak efektivitas 

pertahanan lokal dan mempengaruhi CAP. Setelah organisme menetap di alveoli, 

respons inflamasi terjadi. Respons patologis klasik berkembang melalui fase 

kemacetan, hepatisasi merah dan abu-abu dan akhirnya resolusi dengan sedikit atau 

tanpa jaringan parut. Pada pneumonia, paru-paru dipenuhi dengan nanah, dan ini 

membuatnya kaku. Jadi pasien bernafas cepat dengan paru-paru yang kaku. Ketika 

pneumonia memburuk, paru-paru menjadi lebih kaku dan tidak mengembang 

dengan baik. Pneumonia berat memiliki banyak nanah di paru-paru mereka, 

sehingga paru-paru mereka sangat kaku. Tanda di mana estimasi tingkat keparahan 

ALRI (Acute Lower Respiratory Infections) juga tergantung pada mediator 

peradangan yang dikenal sebagai respon fase akut (Akter, et al., 2015). 
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Kolonisasi saluran nafas atas oleh organisme ini dimediasi melalui interaksi 

adhesin permukaan bakteri dengan epitel pernapasan yang merupakan prasyarat 

untuk pengembangan penyakit invasif. Selama fase ini, organisme hidup 

berdampingan dengan inang, dijaga oleh inang dan / atau penyembunyian dalam 

bioflm. Transisi koloni jalan nafas ini untuk mengancam patogen yang dapat dipicu 

oleh berbagai peristiwa termasuk: 

• Modifikasi genotip yang mengarah ke fenotip yang lebih ganas 

• Penularan ke host yang rentan dan immunocompromised 

• Perkembangan oleh host infeksi virus imunosupresif akut atau kronis. 

CAP patogen menggunakan serangkaian faktor virulensi protein yang 

dominan untuk menumbangkan pertahanan host paru bawaan dan adaptif, 

mempromosikan invasi jalan napas bawah serta persistensi dan penyebaran 

pulmonal ekstra pada penyakit berat (Feldman & Anderson, 2015). 

2.2.5 Diagnosis Pneumonia 

Standar emas yang dapat diterima secara klinis untuk diagnosis pneumonia 

bakteri belum dikembangkan. Seringkali cara yang paling tersedia untuk 

mendiagnosis pneumonia adalah melalui pengamatan tanda-tanda fisik dan bukti 

radiologis. Pedoman diagnostik telah dikembangkan oleh Organisasi Kesehatan 

Dunia untuk pneumonia dan ini umumnya digunakan di negara-negara berkembang 

atau tanpa adanya akses cepat ke tes laboratorium. Tes diagnostik lain telah 

digunakan dengan tingkat akurasi yang bervariasi, seperti radiografi dada, tes 

laboratorium (jumlah sel darah putih ) dengan diferensial, protein C-reaktif (CRP), 

laju endap darah (ESR), kultur darah dan serologi, dan tusukan paru-paru. Semua 

pasien yang didiagnosis pneumonia memiliki gambaran infiltrat pada rontgen 

toraks. Hal ini disebabkan oleh kriteria diagnosis yang dijadikan baku emas pada 

penelitian ini mengharuskan adanya gambaran infiltrat baru atau bertambah 

dibandingkan rontgen thoraks sebelumnya. Penanda pengganti yang ideal untuk 

pneumonia bakteri harus akurat, invasif minimal, dan tersedia. Sampai saat ini, 

tidak ada standar emas yang dapat diandalkan oleh dokter untuk secara meyakinkan 

mendiagnosis dan selanjutnya mengobati pneumonia bakteri (Sari , et al., 2016).  

Pada pasien dengan pneumonia, penyelidikan mikrobiologi harus terdiri 

dari setidaknya kultur sputum, tes antigen urin untuk Streptococcus pneumoniae 
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dan Legionella pneumophila, dan kultur darah. Investigasi serologi tambahan untuk 

patogen bakteri atipikal dapat dilakukan. Dalam penelitian yang melibatkan 

penyelidikan mikrobiologi intensif pada pasien dengan pneumonia, etiologi 

diidentifikasi pada 53-75% dari sampel. Patogen yang paling umum diidentifikasi 

dalam penelitian ini adalah S. pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae dan 

Haemophilus influenzae. Kultur darah dilakukan sebelum pemberian terapi 

antibiotik memiliki spesifisitas yang sangat tinggi tetapi positif dalam kurang dari 

20% dari kasus. Kultur darah dari pasien dengan pneumonia berat memiliki hasil 

yang lebih tinggi karena patogen seperti S. aureus dan basil Gram-negatif sering 

diisolasi dan tidak terpengaruh oleh terapi empiris (Torres, et al., 2016).  

Menurut Pearson, histopatologi dapat mengungkapkan parenkim paru 

berupa alveolasi yang ditandai dengan penebalan septum dan infiltrat seluler 

limfosit, sel plasma, neutrofil, dan eosinofil. Konsolidasi ruang udara terjadi secara 

multifokal, jaringan granulasi terlihat dalam matriks myxoid di latar belakang, dan 

tubuh Masson juga dicatat. Tubuh Masson adalah tanda klasik pengorganisasian 

pneumonia dan digunakan untuk memberikan diagnosis pada pneumonia. 

Pengelolaan pneumonia sekunder akibat infeksi tidak sama dan sukar didiagnosis, 

karena noda khusus untuk organisme asam dan jamur tidak nampak (Pearson, et al., 

2107). 

  

Gambar 2. 4 Biopsi transbronkial (Pearson, et al., 2107). 

2.2.6 Faktor Risiko Pneumonia 

Penyakit kronis pada sistem pernapasan seperti penyakit paru obstruktif 

kronik (PPOK) memainkan peran utama dalam perkembangan pneumonia. 

Penyakit-penyakit ini mewakili peningkatan 2-3 kali lipat risiko pneumonia pada 

orang tua dan populasi umum. Beberapa penelitian melaporkan bahwa penyakit 

paru-paru kronis tidak hanya meningkatkan risiko pneumonia rawat jalan tetapi 



18 

 

 

  

juga risiko CAP yang memerlukan rawat inap. Dalam sebagian besar penelitian 

pada orang yang lebih tua, asma merupakan faktor risiko yang jelas untuk 

pneumonia (Almirall, et al., 2015). 

Dalam satu studi, pasien yang dirawat memiliki rata-rata lima faktor risiko 

yang ada. Semua penelitian ini adalah observasional, dan faktor risiko untuk hasil 

yang buruk didefinisikan hanya pada pasien rawat inap yang telah menerima 

antibiotik dan perawatan suportif untuk penyakit mereka, dan faktor risiko belum 

diteliti dalam sejumlah besar pasien rawat jalan. Faktor-faktor ini mencakup 

sejumlah fitur yang tercantum di bawah ini, dan yang memiliki tanda bintang (*) 

adalah faktor yang telah diidentifikasi untuk memprediksi kematian dalam model 

aturan prediksi PORT: 

1. Usia di atas 65 tahun 

2. Adanya penyakit yang hidup berdampingan seperti penyakit paru 

obstruktif kronis, bronkiektasis, keganasan (*), diabetes mellitus, gagal 

ginjal kronis (*), gagal jantung kongestif (*), penyakit hati kronis (*), 

penyalahgunaan alkohol kronis, kekurangan gizi, penyakit 

serebrovaskular (*), dan pascapenektomi. Riwayat rawat inap dalam 

setahun terakhir juga merupakan faktor risiko 

3. Temuan fisik tertentu juga memprediksi kematian, peningkatan 

morbiditas, atau perjalanan yang rumit (10,79,80,100). Temuan fisik ini 

termasuk tingkat pernapasan respiratory 30 napas / menit (*); tekanan 

darah diastolik ⩽ 60 mm Hg atau tekanan darah sistolik <90 mm Hg (*); 

nadi ⩾ 125 / mnt (*); demam <35 atau ⩾ 40 ° C (*); kebingungan atau 

penurunan tingkat kesadaran (*); dan bukti situs infeksi luar paru 

4. Temuan laboratorium juga memprediksi peningkatan morbiditas atau 

mortalitas: Jumlah sel darah putih <4 × 109 / L atau> 30 × 109 / L, atau 

jumlah neutrofil absolut di bawah 1 × 109 / L 

b. PaO2 <60 mm Hg (*) atau PaCO2> 50 mm Hg saat menghirup udara 

kamar 

c. Bukti fungsi ginjal abnormal, seperti yang dimanifestasikan oleh 

kreatinin serum> 1,2 mg / dl atau BUN> 20 mg / dl (> 7 mM) 
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d. Kehadiran temuan radiografi dada tertentu yang tidak menguntungkan, 

misalnya, lebih dari satu keterlibatan lobus, adanya rongga, penyebaran 

radiografi cepat (yang biasanya tidak dapat ditentukan pada saat masuk) 

(8); dan adanya efusi pleura (*)  

e. Hematokrit <30% (*) atau hemoglobin <9 mg / dl 

f. Bukti sepsis atau disfungsi organ yang dimanifestasikan oleh asidosis 

metabolik, atau koagulopati 

g. PH arteri <7,35 (*) (Niederman, et al., 2001) 

2.3 Penatalaksaan Terapi Pada Pasien Pneumonia 

2.3.1 Terapi Non-Farmakologi 

2.3.1.1 Berhenti Merokok 

Karena merokok adalah faktor risiko paling penting yang dapat 

dimodifikasi untuk COPD dan Pneumoia, berhenti merokok sangat penting untuk 

mengurangi kejadian dan perkembangan penyakit. Temuan dari studi tengara 

seperti Studi Kesehatan Paru dari AS menunjukkan bahwa penghentian merokok 

jangka panjang dikaitkan dengan penurunan tingkat penurunan FEV1 dan 

kelangsungan hidup. Penghentian merokok tidak hanya menguntungkan paru-paru 

(pengurangan kanker paru-paru, penurunan fungsi paru-paru), tetapi juga 

mengurangi risiko penyakit kardiovaskular dan kondisi terkait merokok lainnya. 

Penghentian merokok yang efektif membutuhkan kombinasi terapi 

farmakologis dan dukungan perilaku dan konseling. Pedoman praktik klinis South 

African Thoracic Society adalah sumber yang berguna untuk membantu dokter. 

Semua profesional kesehatan harus memberikan saran berhenti merokok 

kepada setiap perokok di setiap titik kontak. 5 langkah utama dari intervensi 

merokok dapat diringkas sebagai berikut: 

• Tanyakan: menanyakan tentang penggunaan tembakau selama setiap 

kontak pasien (baik pola merokok saat ini dan masa lalu). 

• Peringatan: mendesak semua perokok untuk berhenti dan memberikan 

informasi tentang manfaat berhenti merokok. 

• Menilai: tentukan keinginan untuk berusaha berhenti. 

• Membantu: membantu pasien untuk berhenti dengan rujukan untuk 

konseling dan farmakoterapi lebih lanjut. 
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• Atur: jadwalkan kunjungan tindak lanjut. 

2.3.1.2 Dukungan Nutrisi 

Malnutrisi dan cachexia umum terjadi pada pasien. Indeks massa tubuh 

rendah (BMI) dan indeks massa bebas lemak (FFMI) adalah prediktor prognosis 

yang buruk dan dikaitkan dengan mortalitas yang lebih tinggi (BMI membentuk 

bagian dari indeks massa tubuh, obstruksi aliran udara, dyspnoea dan indeks 

kapasitas latihan (BODE) untuk mortalitas COPD). Suplementasi nutrisi harus 

dipertimbangkan pada individu dengan BMI <21. Tidak ada efek menguntungkan 

yang terlihat dalam percobaan yang menyelidiki penggunaan testosteron, stimulan 

nafsu makan dan kreatin pada pasien PPOK dengan BMI rendah. 

2.3.1.3 Pendidikan 

Pendidikan pasien adalah bagian penting dari PR dan termasuk informasi 

tentang COPD dan Pneumonia, penghentian merokok, penggunaan yang tepat dan 

pemberian terapi farmakologis, pengambilan keputusan selama eksaserbasi, dan 

arahan lanjutan, mengenali dan mengobati komplikasi dan masalah akhir 

kehidupan. Manfaatnya termasuk kepatuhan yang lebih baik terhadap pengobatan 

dan lebih sedikit kunjungan rumah sakit dan darurat. 

2.3.1.4 Vaksinasi Influenza dan pneumokokus 

Meskipun data uji klinis terbatas dan tidak konklusif, vaksinasi dapat 

mencegah beberapa infeksi yang menyebabkan eksaserbasi. Pedoman GOLD saat 

ini [3] merekomendasikan bahwa semua pasien dengan COPD menerima vaksin 

influenza dan pnemoccocal (pneumokokus polisakarida), tergantung pada 

ketersediaan. Studi kohort kecil telah menyarankan manfaat tambahan dari 

pemberian vaksin influenza dan pneumokokus dalam mengurangi rawat inap dan 

mortalitas (Abraham & Symons, 2015). 

2.3.1.5 Olahraga 

Latihan olahraga melibatkan pelatihan daya tahan aerobik ekstremitas 

bawah. Toleransi latihan dasar dapat dinilai dengan tes kardiopulmonal formal 

menggunakan treadmill atau bersepeda ergometri. Metode yang lebih sederhana 

seperti tes berjalan 6 menit juga dapat digunakan. Pedoman menyarankan frekuensi 

pelatihan bervariasi dari harian ke mingguan, dengan durasi mulai dari 10 hingga 

45 menit dan intensitas dari 50% dari konsumsi oksigen puncak hingga maksimum 
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yang dapat ditoleransi. Pelatihan interval adalah pilihan lain bagi pasien yang tidak 

dapat mentolerir daya tahan berkelanjutan pelatihan dan terdiri dari latihan 

intensitas tinggi bergantian dengan periode istirahat atau latihan intensitas rendah. 

Pelatihan resistensi memberikan peningkatan yang lebih besar dalam massa otot 

dan kekuatan daripada pelatihan ketahanan dan menyebabkan kurang dyspnoea, 

menjadikannya pilihan bagi pasien dengan dyspnoea parah dan mereka yang 

dirawat di rumah sakit. Pelatihan ketahanan dan kekuatan juga saling melengkapi. 

2.3.2 Terapi Farmakologi 

Pilihan pengobatan empiris harus memastikan spektrum tindakan dengan 

kemungkinan tinggi untuk membunuh kuman yang menjadi penyebab terjadinya 

pneumonia, dan pada saat yang sama menghindari penggunaan antibiotik yang 

berlebihan. Rekomendasi untuk pilihan antibiotik berbeda berdasarkan keparahan 

penyakit, membedakan skema antibiotik untuk pasien rawat jalan, untuk pasien 

rawat inap dan untuk pasien yang dirawat di unit perawatan intensif (ICU). 

Rekomendasi dalam berbagai pedoman memiliki tingkat tumpang tindih yang 

cukup (Mantero, et al., 2017). 

Tabel II. 1 Skema terapi antibiotik empiris untuk pneumonia dalam pedoman 

utama internasional 

 Rawat Jalan Rawat Inap Perawatan di ICU 

ICDS/A

TS 2007 

Guidelin

e 

Previou

sly 

Healthy 

Macrolide 

Doxycycli

ne 

Respiratory 

Fluoroquinol

ones Or β-

Lactam plus 

macrolide 

No 

pseudo

monas 

risk 

factors 

Β-Lactam (Cefotaxime, 

ceftriaxone or 

ampicillin-sulbactam) 

plus azithromycin or 

Respiratory 

fluoroquinolones. 

For penicillin-allergic 

patients, a respiratory 

fluoroquinolones and 

aztreonam. 

 
Comorb

idity 

Fluoroquin

olones or 
 

Risk 

factor 

Antipneumococcal, 

antipseudomonal β 
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 Rawat Jalan Rawat Inap Perawatan di ICU 

βLactam 

plus 

macrolide 

for P 

aerugin

osa 

lactam (piperacillin-

tazobactam, cefepime, 

imipenem or 

meropenem) plus 

ciprofloxacin or 

levofloxacin (750 mg) 

Or plus aminoglycoside 

and azithroycin 

BTS 

2009 

(Update 

NICE 

2015) 

Amoxicillin 500 mg 

TID 

OR Clarithromycin 

(Alternative if 

Hypersensitive) 

Amoxicillin 

and 

Macrolide 

OR 

Macrolide 

(Alternative 

if 

Hypersensiti

ve) or 

Doxycicline 

or 

Levofloxacin 

or 

moxifloxacin 

Broad spectrum β lactamase 

antibiotic plus macrolide 

Second or third generation 

cephalosporin, if hypersensitivity 

to β lactam, plus clarithromycin 

ERS/ES

CMI 

2011 

Amoxicillin or 

Tetracycline 

Tetracycline or 

macrolide 

Alternative 

Levofloxacin or 

moxifloxacin 

Aminopenici

llin plus 

macrolide 

Aminopenici

llin/β 

lactamase 

inhibitor plus 

No 

pseudo

monas 

risk 

factors 

Non antipseudomonal 

cephalosporin III plus 

macrolide Or 

Moxifloxacine or 

levofloxacin plus non 

antipseudomonas 

cephalosporin III 
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 Rawat Jalan Rawat Inap Perawatan di ICU 

(Alternative if 

hypersensitivity in 

countries with high 

incidence of 

macrolide resistant 

pneumococcus) 

macrolide 

Nonantipseu

doonas 

cephalospori

n plus 

macrolide 

Levofloxacin 

Moxifloxaci

n 

Penicillin G 

plus 

macrolide 

Risk 

factor 

for P 

aerugin

osa 

Antipseudomonal 

cephalosporin or 

acylureidopenicillin/βlac

tamase inhibitor or 

CarbapenemPlus 

Ciprofloxacin or Plus 

Macrolide plus 

Aminoglycoside 

ICDS, Infectious Diseases Society of America; ATS American Thoracic 

Society, BTS British Thoracic Society, NICE National Institute for Health and 

Care Excellence, ERS European Respiratory Society, ESCMI European Society 

for Clinical Microbiology and Infectious Disease 

2.3.2.1 Macrolida 

Makrolida adalah sekelompok senyawa yang berhubungan erat yang 

ditandai oleh cincin lakton makrosiklik (biasanya mengandung 14 atau 16 atom) 

yang melekat dengan gula deoksi. Obat prototipe, erythromycin, yang terdiri dari 

dua bagian gula yang melekat pada cincin lakton 14-atom, diperoleh pada tahun 

1952 dari Streptomyces erythreus. Klaritromisin dan azitromisin adalah turunan 

semisintetik dari eritromisin (Katzung, et al., 2015) 

Secara umum, antibiotik makrolida aktif terutama terhadap bakteri Gram 

positif dan hanya memiliki aktivitas terbatas terhadap bakteri Gram-negatif. 

Makrolida sangat aktif terhadap bakteri Staphylococcus, Streptococcus dan 

Diplococcus Gram-positif, dan di antara kokus Gram-negatif, Neisseria gonore, 

Haemophilus influenzae, Bordetella pertussis dan Neisseria meningitis. Selain itu, 

mereka juga sangat aktif terhadap berbagai Mycoplasmas, meskipun ada beberapa 

perbedaan kerentanan antara 14 dan 16 anggota makrolida (Dinos, 2017) 
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2.3.2.2 Fluoroquinolones 

Kuinolon adalah analog asam nalidiksat terfluorinasi sintetik. aktif terhadap 

berbagai bakteri gram positif dan gram negatif. Kuinolon menghambat sintesis 

DNA bakteri dengan menghambat bakteri topoisomerase II (DNA gyrase) dan 

topoisomerase IV. Penghambatan girase DNA mencegah relaksasi DNA superkoil 

positif yang diperlukan untuk transkripsi dan replikasi normal. Penghambatan 

topoisomerase IV mengganggu pemisahan DNA kromosom yang direplikasi ke 

dalam sel anak masing-masing selama pembelahan sel (Katzung, et al., 2015). 

Keberhasilan klinis ciprofloxacin melahirkan serangkaian kuinolon generasi baru 

yang menampilkan spektrum aktivitas yang lebih luas, terutama terhadap spesies 

Gram-positif. Levofloxacin, moxifloxacin, dan sparfloxacin menampilkan aktivitas 

yang baik terhadap infeksi saluran pernapasan Gram-positif. Selain itu, 

farmakokinetik levofloxacin lebih menguntungkan dibandingkan dengan anggota 

lain dari kelas obat, dan pengobatan hanya memerlukan satu pil per hari. Sejumlah 

penyakit saat ini dirawat dengan kuinolon, termasuk infeksi saluran kemih dan 

pielonefritis, penyakit menular seksual, prostatitis, infeksi kulit dan jaringan, 

bronkitis kronis, pneumonia yang didapat dari masyarakat dan nosokomial, dan 

infeksi intra-abdomen dan panggul. Quinolon juga digunakan untuk mengobati 

TBC (Aldred, et al., 2014). 

Tabel II. 2 Contoh Antibiotik Fluorokuinolon 

Nama Obat Indikasi Dosis Dewasa Rute 

Ciprofloxacin Untuk infeksi saluran 

pernafasan bawah, kulit dan 

strukur kulit, tulang dan 

sendi, saluran kemih, 

gonore, chancroid, dan diare 

infeksius yang disebabkan 

oleh strain rentan organisme 

tertentu, demam tifoid, 

pneumonia nosocomial, 

infeksi mikobakteri 

 Infeksi saluran 

kemih: 250mg-

500mg/PO atau 

200mg-400mg setiap 

12 jam/IV 

 Infeksi saluran nafas, 

tulang dan sendi, 

infeksi kulit dan 

struktur kulit: 500mg-

750mg/PO atau 

IV/PO 
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400mg setiap 12 

jam/IV 

 Infeksi diare 500mg 

tiap 12 jam/PO 

Levofloxacin Untuk infeksi kulit dan 

saluran kemih yang 

disebabkan oleh organisme 

rentan; pielonefritis akut 

yang disebabkan oleh E. 

colli 

 

Infeksi infeksi kulit: 500 

mg setiap 24 jam 

PO/ IV 
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Nama Obat Indikasi Dosis Dewasa Rute 

Moksifloksasin Ekserbasi akut bronkitis 

kronik; pneumonia dari 

lingkungan, sinusitis 

bakterial akut yang 

didiagnosis dengan infeksi 

kulit complicated atau 

infeksi struktur kulit yang 

memerlukan terapi inisial 

parenteral dan dilanjutkan 

dengan oral  

400 mg sekali sehari 

selama 10 hari untuk 

pneumonia yag di dapat 

dari lingkungan, 5 – 10 

hari untuk eksaserbasi 

(akut) dari bronkitis 

kronik dan 7 hari untuk 

sinusitis dan infeksi 

kulit. 

IV/PO 

(A to Z drug facts) 

2.3.2.3 Penicillin 

Penisilin, seperti komponen lain dari antibiotik beta-laktam, mengandung 

cincin beta-laktam beranggota empat, yang bertanggung jawab untuk 

penghambatan transpeptidase. Dengan meniru dua residu D-alanin terakhir dari 

peptida, penisilin dapat mengikat secara ireversibel tempat aktif transpeptidase, 

mencegah enzim dari ikatan silang ikatan peptidoglikan. Oleh karena itu, dengan 

menghalangi pembentukan jembatan peptida, penisilin mencegah pembentukan 

peptidoglikan (PGN) baru dan sel rentan terhadap lisis, karena PGN tidak lagi 

mampu memberikan resistensi terhadap stres osmotik. Selain itu, penisilin secara 

khusus menargetkan bakteri, karena sel eukariotik kekurangan PGN dan enzim 

yang bertanggung jawab untuk sintesis PGN (Lobanovska & Pilla, 2017). 

Kecuali untuk amoksisilin oral, penisilin harus diberikan 1-2 jam sebelum 

atau sesudah makan; mereka tidak boleh diberikan dengan makanan untuk 

meminimalkan ikatan dengan protein makanan dan inaktivasi asam. Kadar darah 

semua penisilin dapat dinaikkan dengan pemberian probenesid secara simultan, 0,5 

g (10 mg / kg pada anak-anak) setiap 6 jam per oral, yang merusak sekresi tubular 

ginjal dari asam lemah seperti senyawa β-laktam (Katzung, et al., 2015). 

Tabel II. 3 Contoh Antibiotik Penisilin 

Nama Obat Indikasi Dosis Dewasa Rute 



27 

 

 

  

Dicloxacillin Untuk infeksi Staphylococcus 

aureus 

125 mg - 250 mg tiap 6 

jam 

Oral 

Ampisilin / 

sulbactam 

Untuk infeksi 

mikroorganisme rentan 

penisilin dan beta laktamase  

1.5 g - 3 g setiap 6 jam. 

Dosis maksimum 4 

g/hari (1.5 g 

mengandung 0.5 g 

sulbactam) 

IV / IM 

Amoxicillin Untuk pengobatan infeksi 

kulit, saluran pernafasan 

bagian bawah, dan infeksi 

gonore akut tanpa komplikasi 

Infeksi ringan sampai 

berat : 500 mg setiap 12 

jam, atau 250 mg setiap 

8 jam. 

Infeksi berat 875 mg 

setiap 12 jam dan 500 

mg setiap 8 jam 

Oral 

Piperasilin Untuk pengobatan saluran 

pernapasan intra-abdominal, 

saluran kemih, ginekologi, 

infeksi kulit dan infeksi 

karena streptococcus aureus 

dan Pseudomonas aeruginosa 

3 g – 4 g setiap 4-6 jam IM / IV 

Tikarsilin / 

Klavulanat 

Infeksi yang disebabkan 

Pseudomonas sp dan Proteus 

sp 

Dewasa & Anak <60kg: 

200 mg-300mg/kg/hari 

dalam dosis terbagi tiap 

4-6 jam 

IV 

(A to Z drug fact) 

2.3.2.4 Carbapenem 

Karbapenem secara struktural mirip dan terkait dengan antibiotik β-laktam. 

Doripenem, ertapenem, imipenem, dan meropenem dilisensikan untuk digunakan 

di AS. Imipenem, obat pertama dari kelas ini, memiliki spektrum yang luas dengan 

aktivitas yang baik terhadap banyak batang gram negatif, termasuk P aeruginosa, 

organisme gram positif, dan anaerob (Katzung, et al., 2015). Karbapenem 

menghambat sintesis dinding sel bakteri dengan mengomplekskan protein pengikat 
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penisilin (PBPs) seperti enzim berat molekul tinggi PBP1a, 1b, 2 dan 3. 

Penghambatan PBP2 menginduksi pembentukan spheroplast tanpa filamen awal 

dan pembunuhan bakteri yang cepat. Penghambatan PBP3 cenderung 

menghasilkan bentuk berserabut. Doripenem memiliki afinitas tinggi untuk PBP 

spesifik spesies yang berbeda, yaitu PBP3 di Pseudomonas, PBP1, 2 dan 4 di 

Staphylococfus aureus, dan PBP2 di Escherichia coli (Breihl, et al., 2013). 

Tabel II. 4 Contoh Antibiotik Karbapenem 

Nama 

Obat 

Indikasi Dosis Dewasa Rute 

Ertapenem Terapi infeksi sedang 

sampai berat pada pasien 

dewasa yang disebabkan 

strain mikroorganisme 

peka dan diduga atau 

terbukti resisten terhadap 

antibiotik lain  

Infeksi intra abdomen: 1 

gram/hari selama 5 – 14 hari 

Infeksi kulit: 1 gram/hari 

selama 7 – 14 hari 

Pneumonia: 1 gram/hari selama 

10 – 14 hari 

Hemodialisis: 500 g dalam 

waktu 6 jam sebelum 

hemodialisis dan dosis 

tambahan 150 mg setelah 

hemodialisis 

IV/IM 

Meropenem Terapi infeksi gram 

positif, gram negatif, 

anaerob dan aerob 

500 mg tiap 8 jam. IV 

(A to Z drug facts) 

2.3.2.5 Antibiotik Sefalosporin 

Golongan sefalosporin serupa dengan penisilin, tetapi lebih stabil terhadap 

berbagai bakteri beta laktamase, oleh karena itu sefalosporin memiliki spektrum 

aktivitas yang lebih luas. Sefalosporin menurut buku Farmakologi Dasar & Klinik 

Edisi 12 dapat dibagi menjadi empat generasi bergantung pada spektrum aktivitas 

antimikrobanya (Katzung et.al, 2012). 

Tabel II. 5 Generasi Sefalosporin 

Generasi Nama Obat Aktivitas Antimikroba 
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Generasi 

Pertama 

- Sefazolin  

- Sefadroksil  

- Sefaleksin  

- Sefradin 

- Sefaleksin  

 Aktif terhadap kokus gram 

positif misalnya 

Pneumococcus, streptococcus, 

staphylococcus 

 Sensitivitas rendah pada 

Pseudomonas aeruginosa, 

Enterobacter sp, Serratia 

marcescens, Citobacter sp 

 Aktif terhadap kokus anaerob 

misalnya Peptococcus, 

Peptostreptococcus 

Generasi 

kedua 

- Sefoksitin 

- Sefotetan  

- Sefuroksim 

 Aktif terhadap organisme yang 

dihambat pada generasi 

pertama, tetapi juga aktif 

terhadap organisme gram 

negatif Klebsiella sp 

 Tidak aktif terhadap 

enterokokus atau 

Pseudomonas aeruginosa 

Generasi Nama Obat Aktivitas Antimikroba 

Generasi 

ketiga 

Sefoperazone 

Sefotaksim 

Seftazidim 

Seftizoksim 

Seftriakson 

Sefiksim 

Sefpodoksim proksetil 

Sefdinir 

Sefditoren pivoksil 

Seftibuten 

 Cakupan gram negatif lebih 

luas dibandingkan generasi 

kedua 

 Aktif terhadap Citobacter, 

Serratia marcescens, 

Providencia, Pseudomonas 

aeruginosa 

 Aktivitas lemah pada 

Staphylococcus aureus 
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Generasi 

keempat 

Sefepim  Lebih resisten terhadap 

hidrolisis oleh beta lactamase 

kromosomal 

 Aktivitas baik pada 

Pseudomonas aeruginosa, 

Enterobacteriaceae, 

Staphylococcus aureus, 

Streptococcus pneumoniae 

(Katzung et,al., 2012) 
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Tabel II. 6 Contoh Antibiotik Sefalosporin 

Nama Obat Indikasi Dosis Dewasa Rute 

Sefaleksin Terapi infeksi saluran 

pernafasan, saluran kemih dan 

infeksi kulit karena strain 

mikroorganisme spesifik yang 

rentan 

1 – 4 gram/ hari dalam 

dosis terbagi (Maksimum 

4 gram/hari) 

PO 

Seftriakson Terapi infeksi pada saluran 

pernafasan bagian bawah, 

infeksi kulit, tulang dan sendi, 

saluran kemih; infeksi intra-

abdominal, gonore, meningitis 

dan septikemia karena 

mikroorganise yang rentan; 

profilaksis pra operasi. 

Infeksi 1 – 2 gram/hari 

atau dalam dosis terbagi 

rata setiap 12 jam 

(Maksimal 4 gram/hari). 

Profilaksis bedah: 1 gram 

sebagai dosis tunggal ½ - 

2 jam sebelum operasi 

IV/IM 

Cefoxitin Terapi infeksi saluran 

pernafasan bagian bawah, 

saluran kemih, infeksi kulit, 

tulang dan sendi; pengobatan 

infeksi intra-abdominal dan 

septicemia karena 

mikorroganisme yang rentan.  

1-2 gram setiap 6 – 8 jam IV / IM 

Cefuroxime Pengobatan infeksi saluran 

pernafasan bagian bawah, 

saluran kemih, infeksi kulit; 

karena strain mikroorganisme 

spesifik yang rentan 

PO : 125 mg – 500 mg 

IV / IM : 750 mg – 1.5 

gram setiap 8 jam 

PO/ IV/ 

IM 

(A to Z drug facts) 

Sefalosporin memiliki mekanisme kerja serupa penisilin. Namun, struktur 

kimia dasar dari penisilin dan sefalosporin berbeda, sehingga menyebabkan 

aktivitas spektrum antibakteri yang berbeda. Seperti penisilin, sefalosporin 
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memiliki struktur β-laktam yang menghalangi sintesis dinding sel bakteri dan 

bersifat bakterisidal. Sefalosporin merupakan derivat Cephalosporin C yang 

diproduksi dari Cephalosporium acremonium (Wiryalie, 2017). 

 

Gambar 2. 5 Mekanisme Kerja Antibiotik (Sumber: Lipsky et.al., 2015) 

Semua sel bakteri dilindungi oleh dinding sel. Sefalosporin mengganggu 

sintesis lapisan peptidoglikan dinding sel bakteri, sehingga menyebabkan dinding 

sel rusak dan bakteri mati. Peptidoglikan merupakan komponen heteropolimerik 

dinding sel yang menjaga stabilitas dinding sel. Langkah terakhir transpeptidase 

dalam sintesis peptidoglikan difasilitasi oleh penicillin binding protein (PBP). PBP 

mengikat D-Ala-D-Ala dan berikatan dengan PBP, mengacaukan proses crosslink. 

Jika peptidoglikan gagal melakukan crosslink, dinding sel akan kehilangan 

kekuatannya sehingga sel akan menjadi lisis. (Matsuura & Barg, 2013; Wiryalie, 

2017). Antibiotika golongan ini yang paling aktif pada infeksi ulkus dan gangren 

diabetik adalah sefaleksin, sefotiksin, sefazolin, sefuroksim, seftriakson atau 

sefotaksim, seftazidim dan sefaleksin (Bowering & Embil, 2013).  
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2.3.3 Tinjauan Seftriakson 

2.3.3.1 Definisi Seftriakson 

 

Gambar 2. 6 Struktur Kimia Seftriakson (Sultana et.al., 2010) 

Seftriakson merupakan antibiotik sefalosforin spektrum luas untuk 

pemberian intravena atau intramuskular. Seftriakson adalah semisintetik generasi 

ketiga yang umum digunakan untuk pengobatan infeksi bakteri. Karena 

spektrumnya yang luas terhadap bakteri, waktu paruhnya yaitu 7-8 jam, dan dosis 

harian tunggal, sehingga dokter suka menggunakannya lebih sering. Seftriakson 

digunakan untuk mengobati berbagai macam infeksi serius yang disebabkan oleh 

organisme yang resisten terhadap kebanyakan antibiotik lainnya. Seftriakson 

berbentuk kristal hampir putih hingga kekuningan, sedikit higroskopis. Bebas larut 

dalam air, sangat sedikit larut dalam alkohol dan sedikit larut dalam metil alkohol. 

pH larutan 10% dalam air memiliki pH antara 6.0-8.0. Penyimpanan harus 

terlindung dari cahaya, dan simpan dalam wadah kedap udara (Martindale, 2009 ; 

(Dursun, et al., 2015). 

2.3.3.2 Mekanisme Kerja Seftriakson 

Mekanisme kerja seftriakson menghambat sintesa dinding sel bakteri 

dengan memblok reaksi transpeptidase tahap ketiga dalam rangkaian reaksi 

pembentukan dinding sel bakteri sehingga membrane sel kurang stabil secara 

osmotik, maka dinding sel yang tidak sempurna tersebut mengalami lisis dan 

bakteri akan mati (Sulistieae et.al., 2011). 
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Gambar 2. 7 Mekanisme Kerja Seftriakson (Sulistieae et al., 2011). 

2.3.3.3 Indikasi dan Efek Samping Seftriakson 

Seftriakson dapat digunakan untuk mengobati berbagai macam infeksi 

serius yang disebabkan oleh organisme yang resisten terhadap kebanyakan 

antibiotik lainnya hal ini sering digunakan (dalam kombinasi, tapi tidak langsung, 

dengan macrolide dan/atau aminoglikosida) untuk pengobatan pneumonia terkait 

perawatan kesehatan ringan sampai sedang. Selain itu juga merupakan obat pilihan 

untuk pengobatan meningitis bakteri yang disebabkan oleh pneumokokus, 

meningokokus, Haempohilus influenzae dan batang gram negatif yang rentan. 

Penggunaan lainnya termasuk pengobatan otitis media bakteri akut, infeksi kulit 

dan struktur kulit , infeksi tulang dan sendi, gonore, intra abdomen dan ISK, 

penyakit radang panggul dan septicemia bakteri. Seftriakson juga disetujui untuk 

menjadi profilaksis bedah (perioperative). Dalam buku Drug Information 

Handbook efek samping yang dapat timbul yaitu eosinophilia (6%), trombositosis 

(5%) dan diare (3%). (DIH ed 17, 2009; Dursun et.al., 2015). 

2.3.3.4 Farmakokinetik Seftriakson 

Pada manusia, seftriakson menunjukkan waktu paruh eliminasi sangat 

panjang yaitu 5-9 jam pada manusia dengan fungsi ginjal dan hati normal, dan 12-

16 jam pada manusia dengan kerusakan ginjal (ringan sampai parah). (DIH ed 17, 

2009). Seftriakson dapat disuntikkan sekali setiap 24 jam dengan dosis 15-

50mg/kg/hari. Dosis 1g sekali sehari sudah memadai untuk sebagian besar infeksi 

yang serius. Seperti seftriakson generasi ketiga lainnya, seftriakson aktif melawan 

Sitrobacter, Serratia marcenscens, dan strain penghasil hemofilus, Neisseria dan 

Laktamase. Seftriakson dan sefotaksim adalah sefalosporin paling aktif terhadap 

galur pneumokokus yang tidak rentan penisilin dan dianjurkan sebagai terapi 
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empiris infeksi serius yang mungkin disebabkan oleh galur ini. Seftriakson dapat 

diberikan secara intravena dan intramuscular, karena sediaan ini tidak tersedia 

untuk pemberian per oral karena tidak tahan asam lambung, terikat protein plasma 

sebanyak 90% dan volume distribusi 0.08-0.3 L/kg (Katzung et.al, 2012; Cunha 

et.al., 2015; Dursun et.al., 2015) 
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Tabel II. 7 Data stabilitas dan kelarutan obat 

N

o 

Golonga

n 

Nama 

Obat 

Pelarut 

sesuai 

Konsentra

si dalam 

pelarut 

Stabilitas 

setelah 

pencampura

n 

Penyimpa

nan 

1. Antibioti

k: 

Sefalosp

orin 

generasi 

I 

Sefazolin SWFI; 

𝐷5𝑊 

SWFI: 

1g/5ml 

atau 1g/10 

ml; 𝐷5𝑊: 

1g/50ml 

atau 

2g/50ml 

24 jam dalam 

suhu kamar; 

10 hari dalam 

lemari 

pendingin 

(4°C) 

Terlindun

g dari 

cahaya 

langsung; 

terlindung 

dari suhu 

>40°C 

2. Antibioti

k: 

Sefalosp

orin 

generasi 

II 

Sefuroks

im 

NS; 

𝐷5𝑊 

750mg/50

mg 

24 jam dalam 

suhu kamar; 

48 jam dalam 

lemari 

pendingin 

Suhu 

kamar; 

lemari 

pendingin 

. 

 

Antibioti

k: 

Sefalosp

orin 

generasi 

III 

Sefotaksi

m 

(Kompati

bel 

dengan 

NaCl 

0.9%, 

dekstrosa

, RL) 

NS; 

𝐷5𝑊 

1g/50ml 12-24 jam 

dalam suhu 

kamar dan 7-

10 hari dalam 

lemari 

pendingin 

Suhu 

kamar; 

lemari 

pendingin 

 

N

o 

Golonga

n 

Nama 

Obat 

Pelarut 

sesuai 

Konsentras

i dalam 

pelarut 

Stabilitas 

setelah 

pencampuran 

Penyimpa

nan 
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  Seftriaks

on 

(Kompati

bel 

dengan 

NaCl 

0.9%, 

dekstrosa

) 

NS; 

𝐷5𝑊 

10-

40mg/ml; 

100mg/ml 

  

  Seftizoks

im 

NS; 

𝐷5𝑊 

1g/50ml 24 jam pada 

suhu kamar; 

96 jam pada 

lemari 

pendingin 

Suhu 

kamar; 

lemari 

pendingin 

  Seftazidi

m 

(Kompati

bel 

dengan 

NaCl 

0.9%l 

dekstrosa

; RL) 

 

SWFI; 

NS 

100mg/ml 12 jam dalah 

suhu ruangan; 

3 hari dalam 

lemari 

pendingin 

Suhu 

kamar; 

lemari 

pendingin 

4. Antibioti

k: 

Sefalosp

orin 

Generasi 

IV 

Sefepime 

(Kompati

bel 

dengan 

NaCl 

0.9%, 

dekstrosa

. RL) 

NS; 

𝐷5𝑊 

40mg/ml 24 jam dalam 

suhu ruangan; 

7 hari dalam 

lemari 

pendingin 

Suhu 

kamar; 

lemari 

pendingin 



38 

 

 

  

  Sefpirom SWFI; 

NS 

(NaCl 

0.9%);

𝐷5𝑊 

1-2g/10-

20ml 

24 jam dalam 

suhu ruangan 

25-30°C 

Suhu 

kamar 

(Depkes RI, 2009) 

Dosis dewasa seftriakson adalah 1g-2g/hari secara IV maksimum yang 

boleh digunakan adalah 4g/hari, anak-anak 50-75 mg/kg/hari IV dalam dosis 

terbagi tiap 12 jam (maksimum 2g/hari), sediaan yang tersedia: 0.25g, 0.5g, dan 

1g. Seftriakson memiliki serum puncak sebanyak 151-257 mcg/mL dengan waktu 

ke puncak sediaan per intramuscular 2-3 jam. Seftriakson dieliminasi direnal dan 

hati, dieksresikan melalui urin sebanyak 33-67% sisanya dikeluarkan melalui 

feses (DIH ed 17, 2009; Cunha et.al., 2015). 

 

Gambar 2. 8 Perbandingan kurva konsentrasi-waktu seftriakson dosis 200 

mg/kg/q 12 jam vs 400mg/kg/q 24 jam (Lutsar et al, 1997) 
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Studi yang dilakukan oleh Lutsar et al (1997) membandingkan dosis 

ceftriaxone yang diberikan 200 mg/kg/q 12 jam vs 400 mg/kg/q 24 jam. Pada hari 

pertama terapi penggunaan ceftriaxone dengan dosis 200 mg/kg/q 12 jam 

menunjukkan t > MIC yang lebih besar secara signifikan, daya bunuh bakteri yang 

lebih tinggi, dan konsentrasi bakteri yang lebih rendah dalam cairan serebrospinal 

pada 24 jam daripada dosis total yang sama diberikan sekali sehari. Perbedaan 

tersebut juga terkait dengan PAE ceftriaxone. Namun, setelah 24 jam dari waktu 

pemberian, perbedaan rejimen sekali dan dua kali sehari tidak signifikan secara 

statistik. Sehingga t > MIC ceftriaxone pada dosis 200 mg/kg/q 12 jam maupun 400 

mg/kg/q 24 jam adalah serupa. 

2.3.3.5 Sediaan Farmasi Seftriakson 

Tabel II. 8 Sediaan Seftriakson Dipasaran 

 Nama Obat Sediaan 

Seftriakson Biotriax (Sandoz) 

Ceftriaxone (Indofarma) 

Ceftriaxone (Hexpharm) 

Ceftigra (Graha Farma) 

Elpicef (Fahrenheit) 

Terfacef (Sanbe Farma) 

Trijec (Lanson) 

1 gram/ Vial 

1 gram/ Injeksi   

1 gram/ Vial 

1 gram/ Vial  

1 gram/ Vial  

1 gram/ Vial 

1 gram/ Vial 

(MIMS, 2015 ; ISO, 2016 

 

 

 


