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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

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% 

(Departemen/SMF ilmu bedah, 2009). 

Setiap pasien apendiktomi paska bedah diberikan antibiotik sebagai 

Profilaksis, penanganan yang tidak tepat dan lingkungan yang tidak bersih bagi 

pasien paska bedah akan beresiko besar untuk terkena infeksi, pemberian 

antibiotik profilaksis yang kurang tepat pada pasien paska bedah dapat 

memperlama penyembuhan luka dan memperlama hari rawatan sehingga biaya 

perawatan juga semakin besar, pemberian antibiotik profilaksis yang tepat dapat 

mengurangi jumlah bakteri, mencegah infeksi serta dapat mempersingkat lamanya 

rawatan sehingga dapat mengefektivitaskan biaya. 

Apendisitis masih menempati prevalensi tertinggi dari akut abdomen lain 

dibidang bedah yang memerlukan operasi segera baik di negara berkembang 

maupun di negara maju untuk mengurangi angka kematian dan angka kesakitan 

salah satu upaya adalah dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan 

medis yaitu dengan membuat diagnosa yang tepat (Chidmat, 2005). 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). 
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Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rahmadina tahun 2009 di 

RSUP Padang, hasil menunjukkan pasien apendisitis mencapai jumlah 297 pasien, 

penggunaan antibiotik profilaksis terbukti dapat menurunkan resiko terjadinya 

infeksi luka operasi dengan didukungnya oleh perawatan dan lingkungan rawatan 

yang bersih. Penelitian lain berdasarkan 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). 

Berdasarkan data rekam medik di unit rekam medis RSUD Pekanbaru, 

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 di atas maka perlu dilakukan penelitian untuk 

mengevaluasi penggunaan antibiotik profilaksis pada pasien bedah apendisitis di 

RSUD Pekanbaru tahun 2010, apakah sudah sesuai dengan standar pelayanan 

medis RSUD DR.Soetomo, menggunakan standar pelayanan medis RSUD 

DR.Soetomo dikarenakan di RSUD Pekanbaru belum terdapat standar pelayanan 

medis bagian Bedah Umum. 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah maka dapat dirumuskan suatu 

permasalahan yaitu:  

1. Bagaimanakah gambaran penggunaan antibiotik profilaksis pada pasien  

bedah apendisitis di RSUD Pekanbaru tahun 2010? 

2. Apakah penggunaan antibiotik profilaksis pada pasien bedah apendisitis di 

RSUD Pekanbaru pada Tahun 2010 yang ditinjau dari aspek tepat obat, tepat 

pasien dan tepat dosis telah sesuai standar terapi yang digunakan dibidang bedah 

menurut departemen/SMF ilmu bedah Fakultas Kedokteran Universitas 

Airlangga/Rumah Sakit Umum Daerah DR.Soetomo Surabaya? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui gambaran penggunaan antibiotik profilaksis pada pasien 

dewasa bedah apendisitis di RSUD Pekanbaru Tahun 2010. 

2.  Mengevaluasi penggunaan antibiotik profilaksis pada pasien dewasa bedah 

apendisitis di RSUD Pekanbaru Tahun 2010 ditinjau dari aspek tepat obat, 

tepat pasien dan tepat dosis yang disesuaikan dengan standar terapi yang 

digunakan dibidang bedah menurut departemen/SMF ilmu bedah Fakultas 

Kedokteran Universitas Airlangga/Rumah Sakit Umum Daerah DR.Soetomo 

Surabaya. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Apendisitis 

a.  Definisi 

Apendiks (umbai cacing) merupakan perluasan sekum yang rata-rata 

panjangnya adalah 10 cm. Ujung apendiks dapat terletak di berbagai lokasi, 

terutama di belakang sekum. Arteri apendisialis mengalirkan darah ke apendiks 

dan merupakan cabang dari arteri ileokolika (Gruendemann, 2006).  

Apendisitis akut adalah peradangan pada apendiks vermiformis (Grace, 

2007). Apendisitis adalah peradangan dari apendiks dan merupakan penyebab 
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abdomen akut yang paling sering (Mansjoer, 2000). Apendisitis merupakan 

penyakit prototip yang berlanjut melalui peradangan, obstruksi dan iskemia di 

dalam jangka waktu bervariasi (Sabiston, 1995). 

Peradangan akut apendiks memerlukan tindak bedah segera untuk mencegah 

komplikasi yang umumnya berbahaya. Namun, pengangkatan apendiks tidak 

menimbulkan defek fungsi sistem imun yang jelas (Sjamsuhidayat, 2005). 

b. Etiologi 

Apendisitis akut merupakan infeksi bakteria. Berbagai hal berperan 

sebagai factor pencetusnya. Sumbatan lumen apendiks merupakan faktor yang 

diajukan sebagai faktor pencetus disamping hyperplasia jaringan limfa, fekarit 

atau batu tinja, tumor apendiks, dan cacing askaris dapat pula menyebabkan 

sumbatan. Penyebab lain yang dapat menimbulkan apendiks karena parasit seperti 

E.histolytica (Syamsyuhidayat, 1997). 

Penyebab apendisitis Menurut Syamsyuhidayat, 2004: fekalit/massa fekal 

padat karena konsumsi diet rendah serat, Tumor apendiks Cacing ascaris, Erosi 

mukosa apendiks karena parasit E. Histolytica, dan hiperplasia jaringan limfe. 

 Menurut Mansjoer, 2000 penyebab apendisitis adalah: hiperflasia folikel 

limfoid, fekalit, benda asing, struktur karena fibrosis akibat peradangan 

sebelumnya, dan neoplasma. Sedangkan pendapat lain yang dilontarkan oleh 

Markum, 1996, apendisitis dapat disebabkan: fekolit, parasit, hiperplasia limfoid, 

stenosis fibrosis akibat radang sebelumnya dan Tumor karsinoid. 

c.   Patogenesis 

Secara fisiologis, apendiks menghasilkan lendir 1-2 ml per hari. Lendir itu 

normalnya dicurahkan kedalam lumen dan selanjutnya mengalir ke sekum. 

Hambatan aliran lendir di muara apendiks tampaknya berperan pada patogenesis 

apendisitis. Immunoglobulin secretor yang dihasilkan oleh GALT (Gut Associated 

Lymphoid Tissue) yang terdapat di sepanjang saluran cerna termasuk apendiks, 

ialah IgA. Imunnoglobulin ini sangat efektif sebagai pelindung terhadap infeksi. 

Namun demikian, pengangkatan apendiks tidak mempengaruhi sistem imun tubuh 

karena jumlah jaringan limfa disini kecil sekali jika dibandingkan dengan 

jumlahnya disaluran cerna dan diseluruh tubuh (Sjamsuhidayat, 2005). 
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d. Manifestasi klinis 

Gejala klinis yang di temukan pada apendisitis adalah: 

Manifestasi klinis menurut Mansjoer, 2000 : 

Keluhan apendiks biasanya bermula dari nyeri di daerah umbilicus atau 

periumbilikus yang berhubungan dengan muntah. Dalam 2-12 jam nyeri akan 

beralih ke kuadran kanan bawah, yang akan menetap dan diperberat bila berjalan 

atau batuk. Terdapat juga keluhan anoreksia, malaise, dan demam yang tidak 

terlalu tinggi. Biasanya juga terdapat konstipasi, tetapi kadang-kadang terjadi 

diare, mual, dan muntah. Pada permulaan timbulnya penyakit belum ada keluhan 

abdomen yang menetap. Namun dalam beberapa jam nyeri abdomen bawah akan 

semakin progresif, dan dengan pemeriksaan seksama akan dapat ditunjukkan satu 

titik dengan nyeri maksimal. Perkusi ringan pada kuadran kanan bawah dapat 

membantu menentukan lokasi nyeri. Nyeri lepas dan spasme biasanya juga 

muncul. Bila tanda Rovsing, psoas, dan obturatorpositif, akan semakin 

meyakinkan diagnosa klinis. 

Apendisitis memiliki gejala kombinasi yang khas, yang terdiri dari Mual, 

muntah dan nyeri yang hebat di perut kanan bagian bawah. Nyeri bisa secara 

mendadak dimulai di perut sebelah atas atau di sekitar pusar, lalu timbul mual dan 

muntah. Setelah beberapa jam, rasa mual hilang dan nyeri berpindah ke perut 

kanan bagian bawah. Jika dokter menekan daerah ini, penderita merasakan nyeri 

tumpul dan jika penekanan ini dilepaskan, nyeri bisa bertambah tajam. Demam 

bisa mencapai 37,8-38,8° Celsius. 

Pada bayi dan anak-anak, nyerinya bersifat menyeluruh, di semua bagian 

perut. Pada orang tua dan wanita hamil, nyerinya tidak terlalu berat dan di daerah 

ini nyeri tumpulnya tidak terlalu terasa. Bila usus buntu pecah, nyeri dan demam 

bisa menjadi berat. Infeksi yang bertambah buruk bisa menyebabkan syok. 

2. Bedah Apendisitis 

a. Klasifikasi pembedahan 

Operasi apendisitis masuk dalam klasifikasi urgensi dengan jenis Darurat 

yaitu, pembedahan harus dilakukan segera untuk menyelamatkan jiwa atau 

mempertahankan fungsi organ, Operasi apendisitis dalam kategori tujuan Ablatif 
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yaitu pengangkatan bagian tubuh yang mengalami masalah atau penyakit 

(Muttaqin, 2009). 

b. Diagnosis 

Apendisitis akut merupakan akibat dari infeksi bakteri. Berbagai hal 

berperan sebagai faktor pencetusnya. Disamping hyperplasia jaringan limfa, 

sumbatan lumen apendiks merupakan faktor yang diajukan sebagai pencetusnya, 

fekalit, tumor apendiks dan cacing askaris dapat pula menyebabkan sumbatan. 

Penyebab lain yang diduga dapat menimbulkan apendisitis adalah erosi mukosa 

apendiks karena parasit seperti Enterobacter histolytica (Muttaqin, 2009). 

Apendisitis Merupakan kedaruratan bedah paling sering di negara-negara barat. 

Jarang terjadi di usia di bawah 2 tahun, banyak pada dekade kedua dan ketiga, 

tetapi dapat terjadi pada semua usia (Grace, 2007). 

3. Antibiotik profilaksis 

a. Definisi antibiotik profilaksis 

Antibiotik berasal dari kata anti : lawan, bios: hidup yang berarti zat-zat 

kimia yang dihasilkan oleh fungi atau bakteri yang berkhasiat mematikan atau 

membunuh kuman dan toksisitas bagi manusia relativ kecil (Tjay, 2007). 

Antibiotik profilaksis adalah antibiotika yang diberikan pada penderita 

yang belum terkena infeksi, tetapi diduga mempunyai peluang besar untuk 

mendapatkannya atau bila terkena infeksi dapat menimbulkan dampak buruk pada 

penderita (Departemen/SMF Ilmu Bedah, 2009). 

Antibiotik merupakan obat yang sangat penting dan dipakai untuk 

memberantas berbagai penyakit infeksi. Pemakaian antibiotik ini harus dibawah 

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). 

b. Penggunaan antibiotik secara rasional 

Penggunaan obat yang rasional merupakan pemilihan dan penggunaan 

obat yang efektivitasnya terjamin serta aman, dengan mempertimbangkan masalah 

harga, yaitu yang paling menguntungkan dan sedapat mungkin terjangkau untuk 

menjamin efektivitas dan keamanan, pemberian obat harus dilakukan secara 
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rasional, yang berarti perlu dilakukan diagnosis yang akurat, memilih obat yang 

tepat, serta meresepkan obat tersebut dengan dosis, cara, interval serta lama 

pemakaian yang tepat (Sastramiharja dan Herry, 1997).  

Penggunaan antibiotik secara rasional mencakup (4T1W), yaitu: 

1) Tepat indikasi : Pemilihan obat didasarkan pada indikasi adanya suatu gejala, 

indikasi pemakaian obat secara khusus adalah indikasi medisnya sesuai dengan 

obat (farmakoterapi) yang diperlukan dan diketahui manfaat terapetiknya. 

2) Tepat pasien : Mencakup pertimbangan apakah ada kontraindikasi atau 

kondisi-kondisi khusus yang memerlukan penyesuaian dosis secara individual. 

Pemilihan obat disesuaikan dengan kondisi patologis dan fisiologis pasien. 

3) Tepat obat : Obat yang dipilih harus efektif, aman, dan rasional 

4) Tepat dosis : Harus tepat rute pemberian, waktu, dan lama pemberian obat 

5) Waspada terhadap efek samping obat (Wirjoatmodjo, 1995). 

c. Mekanisme resistensi terhadap antibiotik 

Beberapa mekanisme resistensi mikroorganisme terhadap obat-obat 

antibiotik. Mekanisme tersebut antara lain : 

1) Mikroorganisme menghasilkan enzim dan merusak obat yang aktif 

minsalnya β laktamase termasuk proses adenilasi, fosforilasi, atau enzim asetilasi 

yang dapat merusak obat antibiotik. 

2) Mikroorganisme merubah permeabilitasnya terhadap obat. Perubahan 

membran bagian luar yang menghalangi transpor aktiv obat kedalam sel 

mikroorganisme 

3) Mikroorganisme mengubah struktur target obat. Perubahan terjadi pada 

reseptor tempat aksi obat sehingga obat tidak berpengaruh terhadap 

mikroorganisme. 

4) Mikroorganisme mengembangkan jalur metabolisme baru yang 

menghindari jalur yang biasa dihambat oleh obat 

5) Mikroorganisme mengembangkan enzim baru yang masih dapat 

melakukan fungsi metaboliknya tapi sedikit dipengaruhi oleh obat (Brooks, 2001). 

d. Mekanisme aksi antibiotik 

Berdasarkan mekanisme aksinya, antibiotik terbagi menjadi : 
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1) Antibiotik yang menghambat sintesis dinding sel atau menginaktivasi enzim 

yang merusak dinding sel (Penicilin, Sefalosporin, Basitrasin, Vankomisin) 

2) Antibiotik yang bekerja langsung pada membran sel mikroba (Polimiksin, 

Nistamin, Amfoterisin, dan Kolistemetat) 

3) Antibiotik yang mempengaruhi fungsi ribosom bakteri sehingga terjadi 

penghambatan sintesis protein yang reversibel (Eritromisin, Kloramfenikol, 

Klindamisin, Tetrasiklin) 

4) Antibiotik yang mempengaruhi metabolisme asam deoksiribonukleat 

(Aktinomisin D, Rifampisin, Novobiosin, Deoksiribonukleat, Nitramisin, 

Bleomisin) (Sastramihardja, 1997). 

e. Tujuan penggunaan antibiotik profilaksis bedah 

Penggunaan antibiotik profilaksis bedah dengan tujuan : 

Mencegah terjadinya infeksi luka operasi 

1) Mencegah terjadinya morbiditas dan mortalitas paska bedah 

2) Mengurangi lama perawatan dan menurunkan biaya perawatan 

3) Tidak menimbulkan efek ikutan 

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan antibiotik profilaksis 

yang bersifat : 

1) Aktif terhadap kuman patogen yang terbanyak mengkontaminasi luka 

2) Diberikan dengan dosis yang adekuat dan waktu yang tepat sehingga pada saat 

insisi telah mencapai kadar cukup tinggi di jaringan yang bersangkutan 

3) Aman 

4) Penggunaan dalam waktu yang singkat untuk mengurangi efek ikutan, 

mencegah timbulnya resistensi dan menekan biaya yang tidak perlu 

(Departemen/SMF Ilmu Bedah, 2009). 

f. Seleksi dan administrasi antibiotik 

Antibiotik profilaksis yang tepat harus memenuhi : 

1) Efektif terhadap mikroorganisme diantisipasi untuk menyebabkan infeksi 

2) Mencapai tingkat yang memadai jaringan lokal 

3) Menimbulkan efek samping yang minimal 

4) Relatif murah 
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 Konteks mikroba dari luka dan lingkungan rumah sakit dapat 

mempengaruhi pilihan antibiotik, namun cakupan terutama harus menargetkan 

organisme diketahui menyebabkan infeksi paska operasi. Dalam kasus bedah 

apendisitis, disebutkan Sefotetan (Sefotan) atau Sefoxitin (Mefoxin) adalah salah 

satu agen yang cocok, Waktu administrasi sangat penting. Obat ini harus 

diberikan idealnya dalam waktu 30 menit dan tentu saja dalam waktu dua jam dari 

waktu sayatan, Dosis pertama harus selalu diberikan sebelum sayatan kulit 

dilakukan. Untuk prosedur lebih lama, readministration obat diindikasikan 

dengan interval satu atau dua kali waktu paruh obat (menggunakan dosis yang 

sama) ( Ronald et al, 1998). 

Prinsip penggunaan antibiotik profilaksis bedah antara lain : 

a. Penggunaan antibiotik untuk profilaksis selalu harus dibedakan dari 

penggunaan untuk terapi 

b. Pemberian profilaksis antibiotik hanya diindikasikan untuk tindakan bedah 

tertentu yang sering disertai infeksi paska bedah, atau yang membawa akibat berat 

bila terjadi infeksi paska bedah 

c. Antibiotik yang dipakai harus sesuai dengan jenis kuman yang potensial 

menimbulkan infeksi paska bedah 

d. Cara pemberian biasanya IV atau IM 

e. Pemberian dilakukan pada saat induksi anestesi, tidak dibenarkan 

pemberian yang lebih dini dan biasanya hanya diberikan 1-2 dosis. Pemberian 

profilaksis lebih dari 24 jam tidak dibenarkan. 

 Antibiotik profilaksis bedah hanya digunakan untuk kasus dengan rasio 

infeksi paska bedah yang tinggi yaitu yang tergolong bersih terkontaminasi dan 

terkontaminasi, bedah apendisitis masuk dalam kategori besih terkontaminasi, 

sehingga dibutuhkan antibiotik profilaksis (Departemen/SMF Ilmu Bedah, 2009). 
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Tabel 1. Antibiotik profilaksis yang digunakan pada bedah apendisitis di RSUD DR.Soetomo 
 

Jenis pembedahan Kuman 
penyebab 

Rekomendasi 
antibiotika 

Lama 
pemberian 

Keterangan 

Bersih terkontaminasi 
Apendik (tanpa 
komplikasi) 
apendiktomi 

Enterik aerob, 
anaerob 

Sefazolin 1g iv 
dan metronidazol 
500mg drip 
Atau 
Sefuroksim 1g iv 

Dosis tunggal  

(Departemen/SMF Ilmu Bedah Fakultas Kedokteran, 2009). 

 


