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ABSTRAK 
 

Apendisitis merupakan penyebab paling umum sakit perut akut yang 
memerlukan intervensi bedah, Penyebab apendisitis tidak jelas dan mekanisme 
patogenesis terus diperdebatkan, dikarenakan apendisitis merupakan salah satu 
masalah kesehatan yang terjadi pada masyarakat secara umum, yang 
tatalaksananya dengan cara apendiktomi, sehingga penggunaan antibiotik 
profilaksis pada pasien bedah apendisitis memerlukan perhatian khusus, karena 
masih tingginya kemungkinan timbul infeksi paska bedah, yaitu 5-15%. Penelitian 
ini bertujuan untuk mengevalusi penggunaan antibiotik profilaksis pada pasien 
bedah apendisitis di  RSUD “X” tahun 2010.  

Penelitian ini merupakan penelitian non eksperimental dengan 
pengumpulan data secara retrospektif dan analisis secara deskriptif. Pengambilan 
sampel menggunakan metode purposive sampling.  Sampel penelitian adalah 
pasien ≥ 18 tahun dengan diagnosa apendisitis dan menjalani apendiktomi  yang 
mendapatkan terapi antibiotik profilaksis di RSUD “X”. Data dibandingkan 
dengan pedoman penggunaan antibiotika di bidang bedah RSUD “X” tahun 2009. 
Evaluasi meliputi  ketepatan obat, ketepatan pasien, dan ketepatan dosis. 

Pada 100 pasien dengan 100  peresepan antibiotik diketahui 54 peresepan 
(54%) tepat obat, 51  peresepan (51 %) tepat pasien, dan 44 peresepan (44%) tepat 
dosis kategori besaran dan 32 peresepan (32%) tepat dosis kategori lama 
pemberian. 

 
Kata kunci : Antibiotik profilaksis, dewasa, bedah apendisitis, Rumah Sakit 

Umum Daerah “X” 
 

ABSTRACT 
 

Appendicitis is the most general cause of acute stomachache which needs 
surgery intervention.  The cause of appendicitis is not clear and the pathogenesis 
mechanism is gradually debatable. This is because appendicitis is one of the 
health problems that continue to happen at common society, which its 
implementation is by appendectomy. Therefore, the use of prophylaxis antibiotics 
on the patients of appendicitis surgery needs special attention. The reason is due 
to its high level of possibility of infection after surgery, which is 5-15%. This 
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research is aimed at evaluating the use of prophylaxis antibiotics on the patients 
of appendicitis surgery at Pekanbaru Region General Hospital in 2010. 

This research is a non-experimental research with retrospective way of 
data collection and descriptive analysis. The sampling technique uses the method 
of purposive sampling. The research samples are patients above 18 years old, 
which are diagnosed having appendicitis and appendectomy by the therapy of 
prophylaxis antibiotics at ”X” Region General Hospital. The data are compared 
to the guideline of “the antibiotics use in surgeries at Region General Hospital of 
Dr Soetomo Surabaya in 2009”. The evaluation includes drugs accuracy, patients 
accuracy, and dosage accuracy. 

In 100 patients with 100 antibiotics absorption, it is found that 54 
absorptions (54%) are drug accurate, 51 absorptions (51%) are patients 
accurate, and 44 absorptions (44%) are dosage accurate in measure category, 
and 32 absorptions (32%) are dosage accurate in give-duration category. 
 
Keyword: Prophylaxis antibiotics, adults, appendicitis surgery, Region General 

Hospital of ”X” 
 
PENDAHULUAN 

Apendisitis akut timbul dalam sekitar 7% individu di negara barat, dan 

merupakan sebab terlazim akut abdomen yang memerlukan intervensi bedah. 

Sekitar 200.000 apendiktomi dilakukan tiap tahun di Amerika Serikat. Angka 

mortalitas bervariasi dari kurang dari 0,1 % dalam kasus tak  berkomplikasi 

sampai sekitar 5% dalam kasus dengan perforasi (Lally et al, 2001). 

Berdasarkan penelitian register pusat cochraine controlled trials 

(cochraine library edisi 1 tahun 2005), dari 45 kasus apendiktomi, sekitar 9576 

pasien yang dilibatkan dalam penelitian menunjukkan bahwa penggunaan 

antibiotik profilaksis terbukti dapat mencegah infeksi dan abses intraabdominal 

luka operasi pada pasien apendiktomi (Andersen et al, 2005). 

Pada tahun 2004 di rumah sakit di Thailand, diperoleh data 2139 pasien 

mengalami apendiktomi, 26 pasien diidentifikasikan mengalami infeksi luka 

operasi, karena tidak mendapatkan antibiotika profilaksis, sekitar 92% dari 

keseluruhan kasus pasien menerima antibiotik profilaksis yaitu: Metronidazole 

dan gentamisin dua agen antibiotik yang biasa digunakan untuk profilaksis, 

terbukti cukup untuk mengurangi resiko infeksi luka operasi apendisitis, meskipun 

diatur pre operatively atau intra operatively (Kasatpiba et al, 2006). 
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Berdasarkan data rekam medik di unit rekam medis RSUD”X”, tampak 

bahwa apendisitis yang dilakukan tindak pembedahan merupakan kasus yang 

cukup tinggi frekuensinya pada periode 2010 yaitu sekitar 130 pasien namun 

penggunaan antibiotik profilaksis masih jarang dilakukan, sehingga meningkatkan 

lama perawatan di rumah sakit dan meningkatnya biaya perawatan dari data 

tersebut terlihat sekitar 15 pasien mengalami infeksi luka operasi dilihat dari 

terdapatnya abses pada luka operasi setelah pasien tersebut menjalani perawatan 

di rumah. 

Berdasarkan uraian diatas maka perlu dilakukan penelitian untuk 

mengevaluasi penggunaan antibiotik profilaksis pada pasien bedah apendisitis di 

RSUD ”X”  tahun 2010, apakah sudah sesuai dengan standar pelayanan medis 

RSUD DR.Soetomo, menggunakan standar pelayanan medis RSUD DR.Soetomo 

dikarenakan di RSUD ”X”   belum terdapat standar pelayanan medis bagian 

Bedah Umum. 

 

METODE PENELITIAN 

A. Rancangan Penelitian 

Penelitian yang akan dilakukan ini merupakan penelitian non 

eksperimental dengan menggunakan metode deskriptif. 

B. Alat Penelitian dan Bahan  

1. Alat penelitian yang digunakan adalah buku rujukan yang menjadi sumber 

analisa data yaitu  pedoman penggunaan antibiotik di bidang bedah RSUD 

DR.Soetomo. 

2. Bahan penelitian yang digunakan diperoleh dari data rekam medik untuk 

pasien bedah apendisitis di instalasi rawat inap RSUD ”X”  periode Januari-

Desember tahun 2010. 

C. Jalannya Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah ”X”  dengan 

metode non eksperimental dari pengumpulan data pasien rawat inap.  

Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut: 
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1. Tahap pertama adalah pengajuan proposal ke Fakultas Farmasi UMS, 

kemudian mengurus surat ijin atau pengantar dari Fakultas ke Direktur Umum 

RSUD ”X” guna untuk mendapatkan ijin melakukan penelitian di instalasi rekam 

medik. 

2. Tahap kedua adalah penelusuran data, data yang ditelusuri didapat dari 

bagian rekam medik RSUD ”X”  tahun 2010. Bagian rekam medik memberikan 

daftar nomor register dari status pasien pada tahun 2010, kemudian sampel 

ditentukan menggunakan teknik purposive sampling. Data yang diambil meliputi 

umur, jenis kelamin, data laboratorium, diagnosis penyakit, lama rawat inap, obat 

yang diberikan, dosis, rute, lama penggunaan dan aturan pakai. 

3. Tahap ketiga adalah pengolahan data, data diolah dalam bentuk tabel untuk 

mendapatkan persentase jenis kelamin, umur, obat yang digunakan, tepat 

indikasi, tepat obat, tepat pasien dan tepat dosis. 

 

D. Analisis Data 

Hasil penelitian yang didapatkan dicatat, dikelompokkan dan dianalisis 

menggunakan metode deskriptif dan hasilnya disajikan dalam bentuk tabel dan 

uraian penjelasan, yang meliputi: 

1. Karateristik pasien, yaitu persentase dari distribusi jenis kelamin dan umur 

pasien dewasa yang terdiagnosis bedah apendisitis 

2. Karateristik obat, yaitu persentase dari distribusi jenis obat yang digunakan 

berdasarkan jumlah obat yang diberikan pada pasien dewasa bedah apendisitis 

3. Persentase ketepatan penggunaan antibiotik yang ditinjau dari aspek tepat 

indikasi, tepat pasien, dan tepat dosis. 

a. Persentase tepat obat, yaitu jumlah kasus pasien tepat obat dibagi dengan 

jumlah seluruh kasus obat antibiotik yang digunakan 

b. Persentase tepat pasien, yaitu jumlah kasus pasien tepat pasien dimana 

penggunaan obat pada pasien bedah apendisitis sesuai kondisi untuk 

menghindari kontraindikasi dibagi jumlah seluruh kasus obat antibiotik 

yang digunakan kali 100% 
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c. Persentase tepat dosis, yaitu jumlah kasus pasien tepat dosis dibagi dengan 

jumlah seluruh kasus obat antibiotik yang digunakan dikali 100%. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan perolehan data populasi sebanyak 130 pasien dengan 

diagnosis utama  apendisitis  di Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit Umum Daerah 

”X”  tahun 2010, maka pada penelitian ini diambil 100 sampel dengan metode 

purposive sampling. Penelusuran data pasien dengan mencatat nomer register 

pasien dewasa terdiagnosa apendisitis tahun 2010. Selanjutnya pencatatan jenis 

kelamin, umur, lama perawatan , diagnosa, gejala, status pasien keluar, data 

laboratorium, dan obat yang diresepkan. Hasil penelitian mengenai evaluasi 

pemberian antibiotik profilaksis pada pasien bedah apendisitis dewasa yang 

disajikan dalam tiga bagian yaitu karakteristik pasien, karakteristik obat, dan 

ketepatan penggunaan antibiotik profilaksis. 

 
A. Karakteristik Pasien 
1. Umur dan jenis kelamin 
Tabel 2. Karakteristik Pasien Bedah Apendisitis Berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin Di 

Instalasi Rawat Inap RSUD ”X” Tahun 2010. 
No Umur 

(tahun) 
Laki-laki Perempuan Total Persent

ase Jumlah Persen Jumlah Persen 
1 18-30 40 40% 26 26% 66 66% 
2 31-45 12 12% 11 11% 23 23% 
3 46-65 4 4% 3 3% 7 7% 
4 >65 3 3% 1 1% 4 4% 
Total 59 59% 41 41% 100 100% 

 
Berdasarkan data diketahui karakteristik jenis kelamin serta umur pasien 

bedah apendisitis di Instalasi Rawat Inap RSUD ”X” tahun 2010, Jumlah pasien 

lelaki mempunyai tingkat kejadian lebih besar yaitu 59% dibandingkan jumlah 

pasien perempuan yaitu 41% (Tabel 2). Perbedaan jenis kelamin ini tidak dapat 

dijadikan patokan menyeluruh untuk penderita apendisitis, karena insiden pada 

lelaki dan perempuan sebanding, kecuali pada umur 20-30 tahun, insiden lelaki 

lebih tinggi, apendisitis dapat ditemukan pada segala umur, hanya pada anak 

kurang dari satu tahun jarang dilaporkan, mungkin karena tidak diduga. Insiden 
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tertinggi pada kelompok umur 20-30 tahun, setelah itu menurun (Sjamsuhidayat, 

1997).  

2. Gejala penyakit 

 
Gambar 2. Karakteristik Pasien Apendisitis Berdasarkan Gejala Penyakit Di 

Instalasi Rawat Inap RSUD ”X” Tahun 2010. 
 

Karakteristik penderita apendisitis berdasarkan gejala tertinggi adalah 

nyeri perut (96%), selanjutkan demam (87%), mual (84%), muntah (72%), 

malaise (50%), anoreksia (46%), kembung (2%) dan diare campur darah (2%) 

(Gambar 2). Nyeri perut merupakan gejala utama apendisitis yang terjadi karena 

fekalit/massa fekal padat akibat konsumsi diet rendah serat, tumor apendiks akibat 

cacing ascaris, erosi mukosa apendiks karena parasit E. Histolityca dan 

hyperplasia jaringan limfa (Syamsuhidayat, 2004). Keluhan apendisitis biasanya 

bermula dari nyeri di daerah umbilitikus atau periumbilitikus yang berhubungan 

dengan muntah (Mansjoer, 2000). 

3. Kondisi pulang 
Pasien bedah apendisitis mempunyai resiko terjadinya infeksi paska bedah 

yaitu 5-15% serta gejala yang lebih berat sehingga memerlukan perawatan di 

rumah sakit (Departemen/SMF ilmu bedah, 2009). Hasil penelitian diperoleh 

karakteristik pasien berdasarkan kondisi pulang yang diklasifikasikan menjadi 2 

macam yaitu tidak sembuh dan perbaikan. 
Tabel  3. Karakteristik Pasien Bedah Apendisitis Berdasarkan Kondisi Pulang Di Instalasi 

Rawat Inap RSUD ”X” Tahun 2010 
No  Kondisi Pulang Frekuensi Persentase 
1 Atas permintaan sendiri 10 10% 
2  Dipulangkan 90 90%
Jumlah 100 100% 
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Kondisi pulang pasien bedah apendisitis di RSUD ”X” terbanyak adalah 

dipulangkan yaitu 90 pasien (90%), dan 10 pasien (10%) atas permintaan sendiri 

(Tabel 3).  

4.   Lama operasi 
Durasi operasi perlu dipertimbangkan untuk pemberian antibiotik 

profilaksis, operasi yang lebih dari 3 jam maka perlu pemberian dosis berulang, 

dan tidak dibenarkan bila lebih dari 24 jam (Departemen/SMF Ilmu Bedah, 2009). 
Tabel. 4 Durasi operasi apendisitis di RSUD ”X” Tahun 2010 
No Durasi No kasus Total Persentase 
1  20 menit 3, 4, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 91, 92, 

93, 94, 95, 96, 97, 98, 100 
17 17% 

2 25 menit 1, 5, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 52, 53, 54, 
55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 
65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 
75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 
85, 86, 87, 99. 

54 54% 

3 30 menit 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 24, 25, 26, 
27, 28, 29, 30 

15 15% 

4 35 menit 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
23 

11 11% 

5 40 menit 88, 89, 90 3 3% 
Total    100 100% 

Berdasarkan hasil penelitian yang ditinjau dari data rekam medik, durasi 

yang paling banyak yaitu 25 menit yaitu 54 pasien (54%), ini adalah durasi 

operasi apendisitis tanpa komplikasi atau perforasi, 20 menit yaitu 17 pasien 

(17%), 30 menit yaitu 15 pasien (15%), 35 menit yaitu 11 pasien (11%) dan 40 

menit yaitu 3 pasien (5%), durasi operasi apendisitis yang mencapai 40 menit 

mungkin disebabkan adanya perforasi atau apendisitis mengalami perlengketan, 

sehingga membutuhkan durasi yang cukup lama. 

B. Karakteristik Obat 
1. Obat yang digunakan 
 
Tabel 5. Karakteristik Penggunaan Terapi Obat Lain Pada Pasien Bedah Apendisitis Di 

Instalasi Rawat Inap RSUD ”X” Tahun 2010. 
Kelas terapi Nama generik Jumlah 

pasien 
Persentase 

*Antibiotik  
 
 
Larutan elektrolit 

Sefotaksim, kotrimoksazol, sefazolin, 
sefriakson, sefotetan, siprofloksazin, 
sefositin 
Ringer Laktat 

95 
 
 
100 

95% 
 
 
100% 

Antasida dan tukak
lambung 

Antasid, ranitidine, simetidin, milanta, 
misoprostol 

87 87% 

Analgesik-antipiretik Asetosal, parecetamol 66 66% 
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Analgesik-non narkotik Metampiron, asam mefenamat, ketorolak, 
ibuprofen 

23 23% 

Anestesi Bupivacain, ketamin 100 100% 
Antiemetik Metoclorpramid, domperidon 70 70% 
Anti jamur Ketokonazol 2 2% 
Pencahar Laktulosa 15 15% 
Supplement multi 
vitamin 
antimotilitas 

Sohobion, trimate 
 
Loperamid  

6 
 
40 

6% 
 
40% 
 

*antibiotik terapi paska bedah 

Penggunaan antibiotik merupakan terapi antibiotik penunjang untuk 

mencegah infeksi paska operasi yang terjadi di ruang rawat inap, Penggunaan obat 

non antibiotik merupakan terapi obat penunjang (simtomatik dan suportif) untuk 

penyembuhan bedah apendisitis. Penggunaan larutan elektrolit digunakan 100 

pasien (100%) (Tabel 5), merupakan terapi suportif untuk pasien yang mengalami 

gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit  karena mual dan muntah. Selain 

larutan elektrolit, vitamin juga perlu digunakan untuk pemulihan kondisi pasien 

(Departemen Kesehatan, 2008). Obat untuk mengobati gejala, seperti antasid-

antitukak lambung, antiemetik, analgesik-antipiretik,dan lain-lain. 

2. Antibiotik profilaksis 
Pemberian antibiotik profilaksis untuk pasien bedah apendisitis merupakan 

terapi yang digunakan untuk mencegah terjadinya infeksi paska bedah, yang 

disesuaikan dengan gejala klinik, kondisi pasien, dan sensitivitas antibiotik 

terhadap bakteri. 
Tabel  6. Karakteristik Penggunaan Antibiotik Profilaksis Pada Pasien Bedah Apendisitis Di 

Instalasi Rawat Inap RSUD ”X”  Tahun 2010. 
 
 
 
 
 
Tunggal 

Golongan Antibiotik Jumlah 
Sefalosporin generasi 
kedua 

Sefositin 1 
Sefotetan 1 
Sefuroksim 7 

Sefalosporin generasi 
ketiga 

Sefotaksim 11 
Seftizoksim 2 
Sefriakson 11 

kombinasi Sefalosporin generasi 
pertama dan metronidazol 

Sefazolin dan metronidazol 47 

 Sefotetan dan metronidazol 1 

Sefuroksim dan metronidazol 1 

Sefalosporin generasi 
ketiga dan metronidazol

Sefotaksim dan metronidazol 18 

Jumlah                                                                       100 peresepan 
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Berdasarkan  hasil penelitian ditinjau dari penggunaan antibiotik 

profilaksis yang paling banyak digunakan adalah kombinasi sefazolin dan 

metronidazol yaitu 47 pasien (47%), kombinasi sefotaksim dan metronidazol 18 

pasien (18%), sefotaksim 11 pasien (11%), sefriakson 11 pasien (11%), 

sefuroksim 7 pasien (7%), seftizoksim 2 pasien (2%), sefositin 1 pasien (1%), 

sefotetan 1 pasien (1%), terakhir kombinasi sefotetan dan metronidazol yaitu 1 

pasien (1%) dan kombinasi sefuroksim dan metronidazol 1 pasien (1%) (Tabel 6). 

B. Ketepatan Penggunaan Antibiotik Profilaksis 

Parameter yang digunakan untuk mengetahui kerasionalan penggunaan 

antibiotik profilaksis adalah 3 tepat yakni tepat obat, tepat pasien dan tepat     

dosis. 

1. Tepat obat 
Ketepatan obat merupakan kesesuaian pemilihan antibiotik profilaksis 

dengan memperhatikan efektifitas antibiotik profilaksis yang bersangkutan. 

Antibiotik profilaksis bedah apendisitis yang digunakan di Instalasi Rawat Inap 

RSUD ”X”  tahun 2010 adalah sefotaksim, sefuroksim, seftizoksim, sefriakson, 

sefotetan, sefositin, masing-masing tunggal dan kombinasi dengan metronidazol.  

Pada penelitian ini terdapat 10 penggunaan antibiotik profilaksis pada 

pasien bedah apendisitis dewasa di Instalasi Rawat Inap RSUD ”X” tahun 2010 

(Tabel 7). 
Tabel 7. Penggunaan Antibiotik Profilaksis Aspek Tidak Tepat Obat Pada pada pasien 
bedah apendisitis dewasa di Instalasi Rawat Inap RSUD ”X” tahun 2010. 

No No. kasus Antibiotik profilaksis Alasan Jumlah 
1 1, 3, 14, 18, 52, 

53,  57, 65, 70, 
71, 72, 73, 74, 
76, 81, 82, 87, 
98 

Sefotaksim + metronidazol Tidak sesuai dengan 
pedoman penggunaan 
antibiotik di bidang bedah 
RSUD DR.Soetomo 

18 

2 2, 11, 16, 17, 
19, 22, 37, 75, 
80, 89, 96 

sefotaksim Tidak sesuai dengan 
pedoman penggunaan 
antibiotik di bidang bedah 
RSUD DR.Soetomo 

11 

3 98 Sefuroksim + metronidazol Tidak sesuai dengan 
pedoman penggunaan 
antibiotik di bidang bedah 
RSUD DR.Soetomo

1 

4 
 

8, 9 
 

Seftizoksim   
 

Bukan antibiotik yang 
direkomendasikan untuk 
profilaksis

2 
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5 12, 13, 15, 20, 
40, 41, 54, 55, 
79, 95, 100 

Sefriakson  Tidak sesuai dengan 
pedoman penggunaan 
antibiotik di bidang bedah 
RSUD DR.Soetomo 

11 

6 21 Sefotetan  
 

Tidak sesuai dengan 
pedoman penggunaan 
antibiotik di bidang bedah 
RSUD DR.Soetomo

1 

7 91 Sefotetan + metronidazol Tidak sesuai dengan 
pedoman penggunaan 
antibiotik di bidang bedah 
RSUD DR.Soetomo 

1 

8 
 
 
 
 

69 
 

Sefositin  
 
 
 

Tidak sesuai dengan 
pedoman penggunaan 
antibiotik di bidang bedah 
RSUD DR.Soetomo 

1 

Jumlah  peresepan     46 

Sefotaksim tunggal maupun kombinasi metronidazol tidak sesuai dengan 

pedoman penggunaan antibiotik di bidang bedah RSUD DR.Soetomo, namun 

menurut Sunderland (2008), kombinasi antibiotik jenis ini bisa direkomendasikan 

untuk antibiotik profilaksis bedah apendisitis karena antibiotik sefalosporin 

generasi ketiga terbukti aktif terhadap bakteri gram negatif. 

Sefuroksim Kombinasi metronidazol  merupakan kombinasi antibiotik 

yang tidak sesuai dengan pedoman penggunaan antibiotik di bidang bedah RSUD 

DR.Soetomo, namun antibiotik jenis  dapat digunakan sebagai alternatif antibiotik 

untuk profilaksis bedah apendisitis, karena terbukti menurunkan tingkat 

komplikasi infeksi bedah apendisitis serta menurunkan angka rawat inap di rumah 

sakit (Department of Surgery, The Chinese University of Hong Kong, 2005). 

Sefriakson merupakan sefalopsorin generasi ketiga dengan aktivitas yang 

lebih luas dibandingkan dengan generasi kedua, terhadap bakteri gram negativ.  

namun antibiotik ini kurang aktif  terhadap gram positif dibandingkan sefuroksim 

(BPOM RI, 2008).   

Antibiotik seftizoksim terapi dosis tunggal maupun kombinasi dengan 

metronidazol tidak direkomendasikan untuk antibiotik profilaksis bedah 

apendisitis, antibiotik tersebut diindikasikan untuk pengobatan infeksi saluran 

pernafasan bagian bawah, infeksi saluran kemih, infeksi intra abdominal, infeksi 

kulit dan jaringan (BPOM RI, 2008). 
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Antibiotik sefalosporin dengan aktivitas anerob seperti sefositin atau 

sefotetan saat ini dapat digunakan sebagai antibiotik profilaksis pilihan pertama 

dengan terapi dosis tunggal digunakan untuk bedah apendisitis non perforasi dan 

tanpa komplikasi (Wells, 2000), sedangkan kombinasi sefositin dan metronidazol 

terbukti efektif untuk mengurangi infeksi dengan komplikasi septik pada 

apendisitis sebelum dan sesudah pembedahan (Lau WY et al, 2000) namun, 

antibiotik jenis ini tidak direkomendasikan untuk profilaksis bedah apendisitis di 

RSUD DR.Soetomo.  

Berdasarkan data yang diperoleh, terdapat 54 penggunaan antibiotik (54%) 

yang tepat obat dan 46 penggunaan antibiotik (46%) yang tidak tepat obat 

(Gambar 6), banyaknya jumlah ketidaktepatan obat dikarenakan pedoman yang 

dipakai tidak sesuai dengan pedoman RSUD ”X”, karena RSUD ”X” belum 

terdapat pedoman penggunaan antibiotik profilaksis di bidang bedah umum. 

2. Tepat Pasien 

Tepat pasien adalah ketepatan pemberian antibiotik profilaksis pada pasien 

bedah apendisitis yang telah disesuaikan dengan kondisi fisiologis dan patologis 

pasien untuk menghindari kontraindikasi. 

Dari 54 peresepan yang tepat obat, maka dapat di simpulkan penggunaan 

antibiotik profilaksis yang tidak tepat pasien pada pasien bedah apendisitis dapat 

dilihat dari tabel 8. 
Tabel 8. Penggunaan Antibiotik Profilaksis Aspek Tidak Tepat Pasien Pada Pasien Bedah 

Apendisitis Di Instalasi Rawat Inap RSUD ”X” Tahun 2010. 
No No kasus Antibiotik 

profilaksis 
Keterangan 

1 30 Sefazolin alergi terhadap sefalosporin 
(Depkes, 2000). 

2 85  Memiliki riwayat gagal 
ginjal. 

3 88  Gangguan fungsi hati dan 
ginjal. 

Pada penelitian ini penggunaan antibiotik sefazolin dinyatakan 

berkontraindikasi dengan kondisi pasien yang mengalami gangguan fungsi ginjal 

karena dapat terjadi pergeseran bilirubin dari ikatan plasma, serta kontraindikasi 

terhadap hipersensitivitas terhadap sefalosporin (Depkes, 2008). Ditemukan 3 

peresepan antibiotik yang tidak tepat pasien (no. kasus 88) karena mengalami 
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gangguan fungsi hati, dimana nilai SGOT dan SGPT pasien meningkat, serta 

pasien mengalami gangguan fungsi ginjal karena nilai kliren kreatinin dibawah 

normal, memiliki riwayat gagal ginjal (no. Kasus 85), dan alergi terhadap 

sefalosporin (no. Kasus 30). 

Berdasarkan 54 data yang diperoleh dari tepat obat, menunjukkan 51 

penggunaan antibiotik (51%) tepat pasien karena tidak berkontraindikasi dengan 

kondisi pasien dan 3 penggunaan antibiotik (3%) tidak tepat pasien. 

3. Tepat dosis 
Ketepatan dosis adalah pemberian antibiotik ditinjau dari dosis lazim yaitu 

dosis  yang dapat mencapai efek terapetik disesuaikan dengan standar pengobatan. 

Dosis sefazolin 1 gram iv kombinasi dengan metronidazol 500 mg/drip 

atau sefuroksim 1 gram iv (departemen/SMF ilmu bedah RSUD DR.Soetomo, 

2009). 

 

a. Besaran 

Dari 51 data pasien yang tepat obat dan tepat pasien, maka antibiotik 

profilaksis yang diberikan tidak sesuai dengan besaran dosis yang dianjurkan 

menurut Penggunaan Antibiotika Di Bidang Bedah RSUD DR.Soetomo Surabaya 

berjumlah 7 peresepan (Tabel 9). 
Tabel 9. Penggunaan Antibiotik Profilaksis Aspek Tidak Tepat Dosis Kategori Besaran Pada 

Pasien Bedah Apendisitis Di Instalasi Rawat Inap RSUD ”X” Tahun 2010 
No No 

kasus 
Antibiotik Dosis (RSUD 

DR.Soetomo)
Dosis Alasan jumlah 

1.  4, 5, 
6, 7, 
10, 
92, 97 

Sefuroksim  1 gram iv dosis 
tunggal. 

1,5 
gram/12 
jam 

Dosis 
berlebihan 

7 

Pada kasus no. 4, 5, 6, 7, 10, 92 dan 97  pasien mendapatkan sefuroksim 

1,5 gram tiap 12 jam/iv di karenakan mungkin pasien tersebut sudah mengalami 

infeksi sebelum dilakukan pembedahan, dilihat dari suhu tubuh yang diatas 

normal. 

Berdasarkan 51 data yang diperoleh dari tepat obat dan tepat pasien, 

menunjukkan 44 penggunaan antibiotik (44%) tepat dosis kategori besaran karena 

sesuai dengan besaran dosis yang direkomendasikan dan 7 penggunaan antibiotik 

(7%) tidak tepat dosis kategori besaran. 
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b. Lama pemberian 

Dari 51 data pasien yang tepat obat dan tepat pasien, maka antibiotik 

profilaksis yang diberikan tidak sesuai dengan lama pemberian dosis yang 

dianjurkan menurut Penggunaan Antibiotika Di Bidang Bedah RSUD 

DR.Soetomo Surabaya berjumlah 19 peresepan (Tabel 10). 
Tabel 10. Penggunaan Antibiotik Profilaksis Aspek Tidak Tepat Dosis Kategori Lama 

Pemberian Pada Pasien Bedah Apendisitis Di Instalasi Rawat Inap RSUD ”X” 
Tahun 2010. 

 
No No kasus Antibiotik Lama 

pemberian 
Lama 
Pemberian 
standar 

ket Jumlah 

1 24, 25, 26, 
38, 43, 44, 
45, 48, 61, 
62, 63, 64  

Sefazolin 
dan 
metronidazol 

Dosis 
berulang 

Dosis 
tunggal 

Lama pemberian 
berlebihan/ 
dilanjutkan 
setelah operasi. 

12 

2 4, 5, 6, 7, 
10, 92, 97 

Sefuroksim Dosis 
berulang 

Dosis 
tunggal 

Lama pemberian 
berlebihan 

7 

Pada penelitian ini dari 51 data pasien tepat obat dan tepat pasien, dapat 

disimpulkan yang tepat dosis kategori besaran dinyatakan 44 kasus peresepan 

(44%) dengan besaran dosis yang tepat dan berdasarkan lama pemberian 

penggunaan dinyatakan  32 kasus peresepan (32%) tepat dosis berdasarkan lama 

pemberian, hal ini mungkin disebabkan karena terjadinya infeksi luka operasi tapi 

tidak dapat dipastikan hal ini terjadi karena tidak terdapat angka leukosit dan suhu 

paska operasi yang memperkuat data. 

4. Kesesuaian penggunaan antibiotik profilaksis 

  Tujuan terapi antibiotik profilaksis adalah mencegah terjadinya infeksi 

paska operasi, mencegah terjadinya morbiditas dan mortalitas paska bedah, 

mengurangi lama perawatan dan menurunkan biaya perawatan, serta tidak 

menimbulkan efek ikutan dan tidak menyebabkan konsekuensi ikutan pada flora 

normal pasien dan kuman penghuni rumah. Ketidaksesuaian penggunaan 

antibiotik karena tidak sesuai dengan pembanding pedoman penggunaan 

antibiotik di bidang bedah RSUD DR.Soetomo Surabaya, sehingga menunjukkan 

hasil ketidaktepatan obat 46%, ketidaktepatan pasien 3% dan ketidaktepatan dosis 

kategori besaran 7% dan ketidaktepatan dosis kategori lama pemberian 12%. 

Berdasarkan data, terdapat kasus tidak sesuai sebanyak 68 kasus (68%) 

dan kasus sesuai 32 kasus (32%), Dari data tersebut menunjukkan bahwa 
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penggunaan antibiotik profilaksis di instalasi rawat inap RSUD ”X”  tahun 2010 

masih belum sesuai. 

KESIMPULAN DAN SARAN  
A.  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Antibiotik profilaksis yang digunakan yaitu: antibiotik tunggal: sefositin (1%) 

pasien, sefotetan (1%) pasien, sefuroksim (7%) pasien, sefotaksim (11%) 

pasien, seftizoksim (2%) pasien, seftriakson (11%) pasien, dan antibiotik 

kombinasi: sefazolin dan metronidazol (47%) pasien, sefotetan dan 

metronidazol (1%) pasien, sefuroksim dan metronidazol 1 (%) pasien, 

sefotaksim dan metronidazol 18 (%) pasien. Penggunaan antibiotik yang 

sesuai dengan pedoman penggunaan antibiotik di bidang bedah RSUD 

DR.Soetomo yaitu 32%, dengan kategori tepat obat: 54%, tepat pasien: 51%, 

tepat dosis kategori besaran: 44%, tepat dosis kategori lama pemberian: 32%. 

B.  Saran 
1. Untuk RSUD ”X” 

  Sebaiknya membuat guideline pedoman penggunaan antibiotik profilaksis 

dibidang bedah umum. 

2. Untuk peneliti selanjutnya 

Perlu dilakukan penelitian yang berkelanjutan dengan kategori evaluasi 

seluruh obat selama di rawat inap dan evaluasi penggunaan antibiotik paska bedah 

apendisitis untuk melihat efektifitas penggunaan antibiotik profilaksis bedah 

apendisitis. 
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