
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang 

kesehatan, penggunaan antibiotik profilaksis untuk infeksi luka operasi (ILO) 

pada pembedahan harus dipertimbangkan karena banyaknya antibiotik yang ada 

dipasaran dan penggunaan antibiotik profilaksis harus sesuai dengan mikroba 

yang menginfeksi (Miliani et al, 2009). Infeksi luka operasi terjadi karena adanya 

luka pada daerah pembedahan. Di Amerika Serikat insidensi Infeksi luka operasi 

(ILO) diperkirakan sekitar 500.000 pasien yang terjadi setiap tahun. Lebih dari 

60% dirawat di ICU, 30% pulang dari rumah sakit, dan 20% meninggal. Selain itu 

menambah biaya perawatan lebih dari 10 miliar dolar pada setiap tahunnya 

(Wong, 1999). Melihat bahayanya infeksi luka operasi (ILO), maka perlu 

dilakukan pencegahan yaitu dengan antibiotik profilaksis (Kirkland et al, 1999). 

Pada sebagian kasus bedah, pemakaian suatu jenis antibiotik profilaksis 

telah terbukti secara meyakinkan dapat mencegah atau mengurangi kejadian 

infeksi, sehingga pemakaiannya dianjurkan secara luas dalam praktek karena 

betapa bersihnya operasi dilakukan, kuman selalu dapat menemukan luka operasi. 

Antibiotik profilaksis bedah didefinisikan sebagai antibiotik yang diberikan 

kepada penderita sebelum adanya tanda dan gejala suatu infeksi dengan tujuan 

mencegah terjadinya manifestasi klinik infeksi tersebut yang diduga akan/bisa 

terjadi (Iwan, 1995). 

Oleh karena itu, penelitian mengenai evaluasi penggunaan antibiotik 

profilaksis pada bedah apendisitis sangat diperlukan untuk mengetahui kesesuaian 

dan ketepatan penggunaan antibiotik profiliksis tersebut dalam mencegah 

terjadinya infeksi setelah bedah apendisitis. Ketidak tepatan pemilihan antibiotik, 

indikasi dosis, cara pemberian, frekuensi dan lama pemberian menjadi penyebab 

tidak akuratnya pengobatan infeksi dengan antibiotik (Nelson, 1995). 

Penggunaan antibiotik secara rasional diartikan sebagai pemberian 

antibiotik yang tepat indikasi, tepat pasien, tepat obat, tepat dosis dan waspada 
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terhadap efek samping obat yang dalam arti konkritnya adalah pemberian resep 

yang tepat atau sesuai indikasi, penggunaan dosis yang tepat, lama pemberian 

obat yang tepat, interval pemberian obat yang tepat, aman pada pemberiannya, 

terjangkau oleh penderita (Kimin, 2011). 

Dampak negatif yang paling bahaya dari penggunaan antibiotik secara 

tidak rasional adalah muncul dan berkembangnya kuman-kuman kebal antibiotik 

atau dengan kata lain terjadinya resistensi antibiotik. Hal ini mengakibatkan 

pengobatan menjadi tidak efektif, peningkatan morbiditas maupun mortalitas 

pasien dan meningkatnya biaya perawatan kesehatan. Dampak tersebut harus 

ditanggulangi bersama dengan cara yang efektif, antara lain dengan menggunakan 

antibiotik secara rasional, melakukan intervensi untuk mengoptimalkan 

penggunaan antibiotik dan melakukan monitoring serta evaluasi penggunaan 

antibiotik terutama di rumah sakit yang merupakan tempat paling banyak 

ditemukan penggunaan antibiotik (RSUP Dr. Kariadi Semarang, 2005) 

Bedah apendisitis sering disebut juga dengan appendektomi. 

Appendektomi merupakan kedaruratan bedah paling sering di negara-negara 

barat. Tidak sering terjadi pada usia di bawah 2 tahun, banyak pada dekade kedua 

atau ketiga, tetapi dapat terjadi pada semua usia (Grace & Borley, 2006). 

Berdasarkan hasil survei pendahuluan yang telah dilakukan oleh peneliti 

di RSUD Dr M Ashari Pemalang pasien yang menjalankan bedah apendisitis dan 

mendapatkan antibiotik profilaksis pada tahun 2011 sebanyak 130 pasien. Pada 

tahun 2004 penggunaan antibiotik profilaksis bervariasi dan tingkat keberhasilan 

belum sepenuhnya berhasil. Ini dapat dilihat dari data penelitian yang telah 

dilakukan sebelumnya pada penggunaan antibiotik profilaksis 45-57 %. Hal ini 

dapat disebabkan karena dosis antibiotik, resistensi terhadap antibiotik profilaksis, 

indikasi antibiotik, kerasionalan penggunaan antibiotik profilaksis dan 

sebagainya. Hal ini yang mendasari perlunya dilakukan penelitian mengenai 

evaluasi penggunaan antibiotik profilaksis di RSUD Dr M Ashari Pemalang untuk 

mengetahui apakah penggunaan antibiotik profilaksis yang selama ini diberikan 

kepada pasien sudah sesuai dengan standar pelayanan medis RSUD Dr M Ashari 

Pemalang. 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah maka dapat dirumuskan suatu 

permasalahan yaitu: 

1. Bagaimana gambaran penggunaan antibiotik profilaksis pada pasien bedah 

apendisitis di RSUD Dr. M Ashari Pemalang? 

2. Apakah penggunaan antibiotik profilaksis pada pasien bedah apendisitis di 

RSUD Dr. M. Ashari Pemalang pada tahun 2010 yang ditinjau dari aspek tepat 

obat, tepat pasien dan tepat dosis telah sesuai dengan standar terapi yang 

digunakan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini yaitu: 

1. Mengetahui penggunaan antibiotik pada pasien bedah apendisitis di RSUD Dr. 

M Ashari Pemalang. 

2. Mengetahui ketepatan obat, ketepatan pasien, dan ketepatan dosis sesuai 

dengan standar terapi yang digunakan. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Apendisitis 

a. Definisi Apendisitis 

Apendisitis adalah peradangan dari apendiks vermiformis, dan merupakan 

penyebab abdomen akut yang paling sering. Penyakit ini dapat mengenai semua 

umur baik laki-laki maupun perempuan, tetapi lebih sering menyerang laki-laki 

berusia antara 10 sampai 30 tahun (Mansjoer et al, 2000). 

Apendisitis merupakan infeksi bakteria. Berbagai hal berperan sebagai 

faktor pencetusnya. Sumbatan lumen apendiks merupakan faktor yang diajukan 

sebagai faktor pencetus di samping hiperplasia jaringan limfosit, tumor apendiks, 

dan cacing askaris, fekalit dapat pula menyebabkan sumbatan. Fekalit terbentuk 

dari feses (tinja) yang terperangkap di dalam saluran apendiks (Mansjoer et al, 

2000). Penyebab lain yang diduga dapat menimbulkan apendisitis ialah erosi 
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mukosa apendiks karena parasit seperti E.histolytica (Sjamsuhidajat dan Jong, 

2005). 

Penelitian epidemiologi menunjukkan peran kebiasaan makan makanan 

rendah serat dan pengaruh konstipasi terhadap timbulnya apendisistis. Konstipasi 

akan menaikkan tekanan intrasekal, yang berakibat timbulnya sumbatan 

fungsional apendiks dan meningkatnya pertumbuhan kuman flora kolon biasa. 

Semuanya ini akan mempermudah timbulnya apendisitis akut (Sjamsuhidajat dan 

Jong, 2005). 

Insidens apendisitis akut di negara maju lebih tinggi daripada di negara 

berkembang. Namun, dalam tiga-empat dasawarsa terakhir kejadiannya menurun 

secara bermakna. Hal ini diduga disebabkan oleh meningkatnya penggunaan 

makanan berserat dalam menu sehari-hari (Sjamsuhidajat dan Jong, 2005). 

b. Manifestasi Klinis 

1) Rasa nyeri yang dimulai dari bagian tengah perut dan berpindah kebagian 

bawah sebelah kanan perut, dengan perut kaku seperti papan. 

2) Nafsu makan hilang, sehingga badan terasa lemah. 

3) Rasa nyeri semakin meningkat dan merasa ada tekanan bagian kanan 

bawah saat berjalan. 

4) Sembelit sehingga penderita memerlukan obat pencahar. 

5)  Bagian kiri bawah perut terlalu lunak untuk disentuh, diperkirakan 

bagian perut mengalami peradangan. 

6)  Demam, suhu badan akan meninggi, dan akan merasa mual sampai 

menusuk. Rasa mual di sebabkan rangsangan usus buntu yang meradang 

pada selaput lendir perut (peritoneum) (Grace & Borley, 2006). 

c. Komplikasi 

Apendisitis adalah penyakit yang jarang mereda dengan spontan, tetapi 

penyakit ini tidak dapat diramalkan dan mempunyai kecenderungan menjadi 

progresif dan mengalami perforasi. Karena perforasi jarang terjadi dalam 8 jam 

pertama, observasi aman untuk dilakukan dalam masa tersebut (Mansjoer et al, 

2000). 
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Tanda-tanda perforasi meliputi meningkatnya nyeri, spasme otot dinding 

perut kuadran kanan bawah dengan tanda peritonitis umum atau abses yang 

terlokalisasi, ileus, demam, malaise, dan leukositosis semakin jelas (Mansjoer et 

al, 2000). 

d. Pemeriksaan Penunjang 

Pada pemeriksaan laboratorium, yang dapat ditemukan adalah kenaikan 

dari sel darah putih hingga sekitar 10.000 – 18.000/mm3. Jika terjadi peningkatan 

yang lebih dari itu, maka kemungkinan apendiks sudah mengalami perforasi 

(pecah) (Grace & Borley, 2006). 

Pada pemeriksaan radiologi, foto polos perut dapat memperlihatkan 

adanya fekalit. Namun pemeriksaan ini jarang membantu dalam menegakkan 

diagnosis apendisitis. Ultrasonografi (USG) cukup membantu dalam penegakkan 

diagnosis apendisitis (71 – 97 %), terutama untuk wanita hamil dan anak-anak. 

Tingkat keakuratan yang paling tinggi adalah dengan pemeriksaan CT scan (93 – 

98%). Dengan CT scan dapat terlihat jelas gambaran apendiks. Meskipun terdapat 

beberapa pemeriksaan tambahan seperti diatas yang dapat membantu menegakkan 

diagnosis apendisitis, namun gejala klinis sangat memegang peranan yang besar 

(Mansjoer et al, 2000). 

e. Klasifikasi  

Klasifikasi apendisitis terbagi atas dua, yakni : 

1) Apendisitis akut, dibagi atas: Apendisitis akut fokalis atau segmentalis, 

yaitu setelah sembuh akan timbul striktur lokal. Appendisitis purulenta 

difusi, yaitu sudah bertumpuk nanah. Pada kondisi ini gejala yang 

ditimbulkan tubuh akan panas tinggi, mual-muntah, nyeri perut kanan 

bawah, buat berjalan jadi sakit sehingga agak terbongkok, namun tidak 

semua orang akan menunjukkan gejala seperti ini, bisa juga hanya bersifat 

meriang, atau mual-muntah saja. 

2) Apendisitis kronis, dibagi atas: Apendisitis kronis fokalis atau parsial, 

setelah sembuh akan timbul striktur lokal. Apendisitis kronis obliteritiva 

yaitu appendiks miring, biasanya ditemukan pada usia tua. Pada stadium 

ini gejala yang timbul sedikit mirip dengan sakit maag dimana terjadi 
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nyeri samar (tumpul) di daerah sekitar pusar dan terkadang demam yang 

hilang timbul. Seringkali disertai dengan rasa mual, bahkan kadang 

muntah, kemudian nyeri itu akan berpindah ke perut kanan bawah dengan 

tanda-tanda yang khas pada apendisitis akut yaitu nyeri pd titik Mc 

Burney (istilah kesehatannya) (Sjamsuhidajat dan Jong, 2005). 

f. Prognosis 

Dengan diagnosis yang akurat serta pembedahan, tingkat mortalitas dan 

morbiditas penyakit ini sangat kecil. Keterlambatan diagnosis akan meningkatkan 

morbiditas dan mortalitas bila terjadi komplikasi. Serangan berulang dapat terjadi 

bila apendiks tidak diangkat. Terminologi apendisitis kronis sebenarnya tidak ada 

(Mansjoer et al, 2000). 

g. Penatalaksanaan 

Penatalaksanaan standar untuk apendisitis adalah operasi. Pernah dicoba 

pengobatan dengan antibiotik, walaupun sembuh namun tingkat kekambuhannya 

mencapai 35%. Pembedahan dapat dilakukan secara terbuka atau semi-tertutup 

(laparoskopi). Setelah dilakukan pembedahan, harus diberikan antibiotika selama 

7 – 10 hari (Grace & Borley, 2006). 

 

2. Bedah Apendisitis (Apendiktomi) 

a. Definisi 

Apendektomi adalah bedah apendisitis atau sering disebut juga 

apendicectomi. Appendektomi merupakan kedaruratan bedah paling sering di 

negara-negara Barat. Jarang terjadi pada usia di bawah 2 tahun, banyak pada 

dekade kedua atau ketiga, tetapi dapat terjadi pada semua usia (Grace & Borley, 

2006). Apendektomi (pembedahan untuk mengangkat apendiks) dilakukan 

sesegera mungkin untuk menurunkan resiko perforasi ( Sjamsuhidajat dan Jong, 

2005). 

Apendektomi dapat dilakukan dibawah anastesi umum atau spinal dengan 

insisi abdomen bawah atau dengan laparoskopi, yang merupakan metode terbaru 

yang sangat efektif (Grace & Borley, 2006). 
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b. Profilaksis Bedah 

Profilaksis bedah adalah pemberian antibiotik sebelum terjadinya 

kontaminasi pada jaringan atau cairan yang terinfeksi. Tujuan dari profilaksis 

antibiotik adalah untuk mencegah perkembangan infeksi pada daerah yang 

dibedah (Sukandar et al, 2008). 

Pada sebagian kasus bedah, pemakaian suatu jenis antibiotik profilaksis 

telah terbukti secara meyakinkan dapat mencegah atau mengurangi kejadian 

infeksi, sehingga pemakaiannya dianjurkan secara luas dalam praktek karena 

betapa bersihnya operasi dilakukan, kuman selalu dapat menemukan luka operasi. 

Antibiotik profilaksis bedah didefinisikan sebagai antibiotik yang diberikan 

kepada penderita sebelum adanya tanda dan gejala suatu infeksi dengan tujuan 

mencegah terjadinya manifestasi klinik infeksi tersebut yang diduga akan/bisa 

terjadi (Iwan, 1995). 

  

3. Antibiotik 

a. Definisi Antibiotik 

Antibiotika adalah suatu jenis obat yang dihasilkan oleh mikroorganisme 

yang dapat menghambat pertumbuhan atau dapat membunuh mikroorganisme lain 

(Anief, 1996). Antibiotik merupakan obat yang sangat penting dan dipakai untuk 

memberantas berbagai penyakit infeksi. Pemakaian antibiotik ini harus di bawah 

pengawasan dokter, karena obat ini dapat menimbulkan efek yang tidak 

dikehendaki dan dapat mendatangkan kerugian yang cukup besar bila 

pemakaiannya tidak dikontrol dengan baik (Widjajanti, 2002). 

Penentuan kuman penyebab tergantung pada kombinasi gejala-gejala klinis 

dan hasil laboratorium. Seringkali antibiotik dipilih berdasarkan diagnosis klinis 

saja (terapi empiris) (Juwono dan Prayitno, 2003). 

b. Penggunaan Antibiotik 

Berdasarkan tujuan pengunaannya, antibiotik dibedakan menjadi antibiotik 

terapi dan antibiotik profilaksis. Antibiotik profilaksis adalah anibiotik yang 

diberikan pada jaringan atau cairan tubuh yang terinfeksi, namun diduga kuat 

akan terkena infeksi. Antibiotik profilaksis diindikasikan ketika besar 
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kemungkinan terjadi infeksi, atau terjadinya infeksi kecil yang berakibat fatal. 

Penggunaan antibiotik profilaksis dibedakan menjadi antibiotik profilaksis bedah 

dan non bedah (Agustina, 2001) 

c. Penggunaan Antibiotik secara Rasional 

Antibiotik hanya bekerja untuk mengobati penyakit infeksi yang disebabkan 

oleh bakteri. Antibiotik tidak bermanfaat mengobati penyakit yang diakibatkan 

oleh virus atau nonbakteri lainnya. Penggunaan antibiotik secara rasional diartikan 

sebagai pemberian antibiotik yang tepat indikasi, tepat penderita, tepat obat, tepat 

dosis dan waspada terhadap efek samping obat yang dalam arti konkritnya adalah 

(Kimin, 2011) : 

1) Pemberian resep yang tepat atau sesuai indikasi 

2) Penggunaan dosis yang tepat 

3) Lama pemberian obat yang tepat 

4) Interval pemberian obat yang tepat 

5) Aman pada pemberiannya 

6) Terjangkau oleh penderita 

Untuk meningkatkan penggunaan antibiotik yang rasional, penggunaan 

antibiotik pada unit pelayanan kesehatan selain harus disesuaikan dengan 

pedoman pengobatan juga sangat dipengaruh oleh pengelolaan obat (Depkes RI, 

2008). 

Penggunaan antibiotik juga disesuaikan dengan Formularium Rumah Sakit 

yaitu daftar obat yang disepakati beserta informasinya yang harus ditetapkan di 

rumah sakit. Formularium Rumah Sakit disusun oleh tim khusus dan 

disempurnakan dengan mempertimbangkan obat lain yang terbukti secara ilmiah 

dibutuhkan di rumah sakit tersebut. 

d. Resistensi 

Dampak negatif terburuk akibat penggunaan antibiotik yang kurang rasional 

adalah munculnya masalah resistensi terutama resistensi kuman terhadap banyak 

obat (multidrug-resistance). Hal ini mengakibatkan pengobatan menjadi tidak 

efektif, peningkatan morbiditas maupun mortalitas pasien dan meningkatnya 

biaya perawatan kesehatan (Directorate General of Medical Care, 2005). 
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Faktor-faktor yang memudahkan berkembangnya resistensi di klinik adalah 

sebagai berikut (Staf Pengajar Bagian Farmakologi, 2005) : 

1) Penggunaan antibiotik yang sering 

2) Penggunaan antibiotik yang irasional 

3) Penggunaan antibiotik baru yang berlebihan 

4) Penggunaan antibiotik untuk waktu yang lama 

e. Penggolongan Antibiotik 

Antibiotik dapat digolongkan sebagai berikut : 

1) Antibiotika golongan aminoglikosida, bekerja dengan menghambat sintesis 

protein dari bakteri, sehingga kuman musnah atau tidak berkembang lagi. 

2) Antibiotik golongan sefalosforin, bekerja dengan menghambat sintesis 

peptidoglikan serta mengaktifkan enzim autolisis pada dinding sel bakteri. 

3) Antibiotika golongan klorampenikol, bekerja dengan menghambat sintesis 

protein dari bakteri. 

4) Antibiotika golongan makrolida, bekerja dengan menghambat sintesis protein 

dari bakteri. 

5) Antibiotika penisilin, bekerja dengan menghambat sintesis peptidoglikan. 

6) Antibiotika golongan beta laktam golongan lain, bekerja dengan menghambat 

sintesis peptidoglikan serta mengaktifkan enzim autolisis pada dinding sel 

bakteri. 

7) Antibiotika golongan kuinolon, bekerja dengan menghambat satu atau lebih 

enzim topoisomerase yang bersifat esensial untuk replikasi dan transkripsi 

DNA bakteri. 

8) Antibiotika golongan tetrasiklin, bekerja dengan menghambat sintesis protein 

dari bakteri. 

9) Kombinasi antibakteri 

10) Antibiotika golongan lain (Tjay dan Rahardja, 2007) 
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f. Antibiotik profilaksis pada Bedah Apendisitis 
Tabel 1. Antibiotik Profilaksis yang digunakan pada bedah Apendisitis di RSUD Dr M 

Ashari Pemalang 
Jenis Bakteri Terapi Dosis untuk dewasa 

Enterobacter 
sp 
Bakteri anaerob 

Cefotaxim 1 sampai 2 gram intravena 
Dosis Tunggal 

Cefuroxime 1 gram intravena 
Dosis Tunggal 

Metronidazole  500 mg per (drip atau rectal) 
     (RSUD Dr. M Ashari Pemalang, 2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


