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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Diabetes mellitus (DM) adalah sekelompok gangguan metabolik yang 

ditandai dengan hiperglikemia dan kelainan pada metabolisme protein, lemak dan 

karbohidrat. type 1 DM (5% – 10% kasus) biasanya berkembang di masa kanak-

kanak atau awal masa dewasa dan hasil dari kehancuran diperantarai autoimun β-

sel pankreas, mengakibatkan kekurangan insulin absolut. Proses autoimun 

diperantarai oleh makrofag dan limfosit T dengan autoantibodi untuk β-sel antigen 

(misalnya, islet sel antibodi, insulin antibodi) (Dipiro, et al 2015). DM tipe 2 

(90% kasus) ditandai dengan kombinasi beberapa derajat resistensi insulin dan 

kekurangan insulin relatif. Resistensi insulin diwujudkan oleh meningkatnya 

lipolisis dan produksi asam lemak bebas, produksi glukosa hepatik peningkatan 

dan penurunan otot rangka ambilan glukosa. Jarang penyebab diabetes (1%-2% 

kasus) termasuk gangguan endokrin (misalnya, acromegaly, sindrom Cushing), 

gestational diabetes mellitus (GDM), penyakit eksokrin pankreas (misalnya, 

pankreatitis), dan obat-obatan (misalnya, glukokortikoid, pentamidine, niasin, α-

interferon). Mikrovaskuler komplikasi termasuk retinopati, neuropati dan 

nefropati. Komplikasi Macrovascular termasuk penyakit jantung koroner, stroke, 

dan penyakit vaskular perifer.  

Menurut World Health Organization (WHO), hingga kini tercatat angka  

kejadian diabetes mellitus telah mencapai 150 juta jiwa di seluruh dunia. Selain 

itu,  angka ini juga diprediksikan akan terus bertambah hingga tahun-tahun 

mendatang dan akan mencapai dua kali lipat kejadian pada tahun 2025. Untuk 

prevalensi diabetes di Indonesia, WHO memprediksi adanya kenaikan jumlah 

penyandang diabetes dari 8,4 juta pada tahun 2000 menjadi sekitar 21,3 juta pada 

tahun 2030. Sejalan dengan apa yang diprediksikan WHO, International Diabetes 

Federation (IDF) memprediksi akan terjadi kenaikan penyandang diabetes dari 7,0 

juta pada tahun 2009 menjadi 12,0 juta pada tahun 2030. Sehingga, walaupun 

antara WHO dan IDF memiliki prediksi prevalensi yang berbeda, namun 
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keduanya senada dalam memprediksi kenaikan angka kejadian DM di 

Indonesia. Diabetes melitus yang tidak terkendali dapat mengakibatkan 

hiperglikemia yang akan berujung pada kejadian neuropati dan iskemia jaringan 

dan kemudian bermanifestasi menjadi ulkus diabetik. Ulkus diabetik adalah 

sebuah kerusakan komponen akibat perjalanan penyakit diabetes dan disebabkan 

karena penurunan kontrol diabetes mellitus, neuropati perifer, penyakit vaskular 

perifer dan immunosuppression (Chadwick P., Edmond M., dkk, 2013). 

Diabetes merupakan penyakit serius yang mempengaruhi semua organ 

vital dalam tubuh dan ditandai tingginya kadar gula dalam darah (Singh, 2013). 

Diabetes melitus ini akan menyebabkan terjadinya perubahan patofisiologi dalam 

tubuh seperti mata, ginjal dan ekstremitas bawah (Decroli, 2008). Dalam waktu 

lama diabetes yang tidak terkontrol dapat menimbulkan komplikasi akut dan 

kronis. Neuropati diabetik paling sering dialami yaitu neuropati perifer dan 

merupakan faktor risiko terjadinya foot ulcer (Perkeni, 2011).  

Penyebab umum pasien diabetes mendapat perawatan di rumah sakit 

adalah masalah menjaga pola makan, aktifitas, monitoring penggunaan Insulin 

sebelum rawat jalan serta apabila telah parah maka pasien dengan diagnosis 

dengan kaki diabetic seperti infeksi, ulserasi dan gangrene harus dirawat di 

Rumah Sakit sampai di Amputasi bila memungkinkan (Mathangi, 2003). 

Foot ulcer yaitu luka pada kaki penderita diabetes yang berkembang 

menjadi infeksi disebabkan oleh bakteri aerob maupun anaerob. Kurang lebih 

15% penderita diabetes akan mengalami komplikasi ulcer selama perjalanan 

penyakitnya (Singh, 2013). Kekambuhan dapat terjadi saat seseorang mempunyai 

riwayat penyakit  foot ulcer sebelumnya, prevalensi kekambuhan dapat mencapai 

70% dalam 5 tahun (Leese, 2009).  

Patofisiologi ulkus diabetic  berhubungan erat kejadian neuropati, 

pembuluh darah dan komponen imun terhadap kejadian hiperglikemia pada pasien 

diabetes mellitus. Dimana hiperglikemia akan menghasilkan stres oksidatif pada 

sel saraf dan akan mengantarkan kepada masalah neuropati. Kemudian diperparah 

dengan keadaan disfungsi saraf akibat proses glikosilasi protein sel saraf yang 

akan menyebabkan iskemia lebih lanjut. Perubahan-perubahan pada tingkat sel ini 
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kemudian bermanifestasi pada komponen motorik, otonom, dan sensorik dari 

kejadian ulkus diabetik dengan neuropati (Chadwick P., Edmond M., dkk, 2011). 

Pada sebagian besar pasien diabetes mellitus, diketahui bahwa yang menyebabkan 

terjadinya komplikasi kaki diabetik adalah 3 hal yakni neuropati, iskemik dan 

neuroiskemik. Dimana neuroiskemik sendiri merupakan kombinasi antara 

neuropati dan iskemik perifer akibat kelainan pembuluh darah di perifer. 

Sehingga, secara garis besar penyebab utama kejadian ulkus diabetik adalah 2 hal 

yakni neuropati dan kelainan pembuluh darah perifer yang berujung pada iskemik 

jaringan perifer (Wright J. A, 2014). 

 Dalam literatur menemukan bahwa sangat kurang adanya studi spesifik 

yang diterbitkan mendukung superioritas parenteral selama rejimen antibiotik 

oral, bahkan pada pasien dengan aliran darah arteri terbatas di ekstremitas bawah. 

Namun demikian, meskipun kurangnya data, hampir semua pasien yang hadir 

dengan DFI harus diobati dengan antibiotik parenteral, setidaknya pada awalnya. 

Dalam DFI, beberapa penelitian mendukung kemanjuran rejimen dengan terapi 

antibiotik oral. Beberapa calon ujian telah menunjukkan bahwa sekitar tiga-

perempat dari DFI pasien dapat disembuhkan dengan antibiotik oral tunggal. Data 

ini dikonfirmasi oleh banyak calon dan retrospektif pengamatan studi, jaringan 

lunak dan infeksi tulang. Satu calon kasus serangkaian antibiotik oral sendirian 

(ofloxacin dan rifampicin) untuk perawatan kaki diabetes osteomielitis ditemukan 

klinis tingkat kesembuhan 88%. Kajian Cochrane dan meta-analisis ditemukan 

ada perbedaan dalam hasil antara antibiotik oral dan infus untuk mengobati 

berbagai jenis kronis osteomielitis. Agen antibiotik oral yang paling sering diteliti 

untuk mengobati DFI adalah amoxicillin-clavulanate dan moxifloxacin. Antibiotik 

Ceftriaxone Sefalosforin golongan tiga diberikan satu kali sehari untuk bakteri 

streptococcus spp; Enterobacteriaceae; atau untuk jenis bakteri anaerob. Untuk 

infeksi berat, atau dalam pasien mampu mengambil obat-obatan oral, terapi 

(biasanya intravena) lebih umumnya dipilih pada pilihan pertama terapi. (IDSA 

guidelines,2012) 

 Penelitian yang dilakukan oleh  Butranova Sampel terdiri dari 253 catatan 

medis pasien dengan SSTIs dan diabetes tipe 2. Ini adalah pasien Departemen 



4 
 

 
 

Bedah rumah sakit kota Volgograd untuk periode dari Januari 2011-Desember 

2014. Struktur jenis kelamin adalah berikut: 51,4% - wanita, menyumbang 48,6% 

- laki-laki. Rata-rata usia pasien adalah 64,5 tahun. Rata-rata jumlah hari rumah 

sakit adalah 19,5 ± 14,9. Sindrom kaki diabetik ditemukan di 81.3% kasus. 

Bentuk yang paling umum dari Sindrom kaki diabetes yang berikut: gangren 

ekstremitas bawah - 28%, ulkus kulit - 26%, campuran bentuk SSTIs – 18.  Profil 

glikemik dipelajari di 81.4% pasien. Menabur bakteriologis dilakukan di 19%dari 

kasus: darah - 4,2%, urin - 6,2% (pertumbuhan mikroorganisme tidak terdeteksi 

dalam 100%); bakteriologis menabur dari luka - 89.6%, pertumbuhan 

mikroorganisme yang diidentifikasi dalam 95,7%. Patogen yang paling umum 

adalah: St. aureus - 28%, E. coli - 19%, St. epidermidis - 14%. Antibakteri obat 

yang diresepkan di 86%. Ini adalah: sefalosporin III generasi - Ceftriaxone 

(49.4%), antibakteri sintetis lainnya - metronidasol (21%), fluoroquinolone - 

siprofloksasin (7,5%). Tingkat resistensi bakteri patogen SSTIs ditemukan 

betalactam antibiotik (amoxicillin clavulanic asam, Ceftriaxone, dan ampicillin), 

Rifampisin, dan gentamisin. Tingkat sensitivitas patogen SSTIs diamati untuk 

Levofloksasin bakteri, Vankomisin dan meropenem (Butranova et al, 2015). 

 Penelitian yang dilakukan oleh Radji selama bulan Januari sampai 

Desember 2012, total 288 pasien diabetes yang di rawat di rumah sakit yang 

terinfeksi 35 diabetes kaki pasien dirawat. Peneliti menemukan bahwa infeksi kaki 

diabetes laki-laki lebih banyak (54,3%) dibandingkan dengan perempuan (45,7%). 

Usia pasien berkisar antara 46 sampai 75 tahun, dan dan kelompok usia paling 

umum pasien adalah kelompok 51-60 tahun, diikuti oleh kelompok 61-70 tahun. 

Kelas infeksi kaki menurut Meggit-Wagner. Peneliti menemukan bahwa sebagian 

besar kaki diabetes pasien dirawat selama 6-10 hari. Total 59 patogen dikenali 

dengan rata-rata 1.68 mikroorganisme per pasien. Mikroorganisme menularkan 

paling sering ditemukan di nanah atau luka adalah S. aureus (47.5%), diikuti oleh 

Pseudomonas spp (16.9%), E. coli (10.2%), Streptococcus spp. (8.5%), 

Enterobacter spp. (7,0%), Proteus spp. (6.7%), dan Acinetobacter spp. (3,2%). 

Secara keseluruhan, 37,2% adalah satu mikroorganisme, dan 62.8% telah 

dicampur infeksi atau terdapat dalam Luka. Dalam studi ini, pemakaian antibiotik 
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paling sering adalah Ceftriaxone (40.0%), diikuti oleh siprofloksasin (11.4%), dan 

meropenem (8,6%) (Maksum radji,2012). 

 Dari data latar belakang diatas perlu adanya penelitian lebih lanjut pada 

penggunaan Ceftriaxone pada Pasien kaki diabetes. Karena banyaknya 

penggunaan antibiotik yang diberikan pada luka infeksi maka perlu adanya 

penelitin lebih dalam pada penggunaan Ceftriaxone yang tepat bagi pasien kaki 

diabetes yang bertempat di RSUD Pare. 

1.2 Rumusan masalah 

Mengetahui pola penggunaan Ceftriaxone pada pasien Diabetes Mellitus 

ganggren di RSUD Pare. 

1.3 Tujuan Penelitian  

1.3.1 Tujuan Umum 

Mengetahui profil penggunaan Ceftriaxone Diabetes Mellitus Ganggren 

untuk profil pengobatan. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Mengetahui pola penggunaan Ceftriaxone pada pasien kaki, meliputi 

dosis, frekuensi dan lama pemberian yang dikaitkan dengan data klinik 

dan data laboratorium. 
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