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ABSTRAK 

Apendiktomi merupakan kedaruratan bedah pengangkatan apendiks. Apendektomi 
termasuk dalam kategori operasi bersih kontaminasi, kemungkinan terjadinya infeksi luka 
operasi sebesar 5 – 15%. Sehingga pada pembedahan apendiktomi dibutuhkan antibiotik 
profilaksis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran penggunaan antibiotik 
profilaksis pada pasien  operasi apendiktomi dan mengetahui penggunan antibiotik profilaksis 
dalam menjaga suhu tubuh dan angka leukosit dalam batas normal pada pasien pasca operasi 
apendiktomi di RSUD Dr. Moewardi. Penelitian ini merupakan deskriptif dilakukan secara 
retrospektif berdasarkan rekam medis. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive 
sampling. Evaluasi penggunaan antibiotik profilaksis dilihat dari data rekam medis yaitu suhu 
badan dan angka leukosit.  Dari 100 pasien apendektomi yang diteliti, didapatkan hasil yang 
menggunakan Seftriakson (88%) dan Sefotaksim (12%). Kemampuan antibiotik profilaksis 
dalam menjaga suhu tubuh dan angka leukosit dalam batas normal yaitu suhu tubuh 100% 
normal dan angka leukosit 70% normal, 30% mengalami peningkatan. 

 
Kata kunci : Apendiktomi, antibiotik profilaksis 

ABSTRACT 

Appendectomy is a surgical operation emergency of appendix appointment. The 
appendectomy is a clean contamination surgery,  perhaps it is at about 5-15% of the surgery 
of injury infectio.  So the appendectomy surgery needs profilaxis antibiotic. This research is 
to know the using illustration of profilaxis antibiotic to patients. To operate appendectomy 
and to know the profilaxis antibiotic using in guarding againts body temperature and 
leukocyte in limited normal to patient after operation appendectomy in RS “X”. This 
descriptive research that is done retrospective depends on a sampling technic medical record 
used is purposive sampling. The evaluation using of profilaxis antibiotic known from medical 
record data is the body temperature and the leukocyte. Of 100 appendectomy patient 
researched, gets the result that uses ceftriaxone (88%) and cefotaxime (12%). The capacity of 
profilaxis antibiotic guarding againts and leukocyte in limited normal, the normal 
temperature is 100% and the leukocyte 70% normal, 30% increased. 

KEY WORDS  :Appendectomy, profilaxis antibiotic 
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PENDAHULUAN 

Dari hasil Survey Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) di indonesia, insiden 

apendisitis di Indonesia menempati urutan tertinggi di antara kasus kegawatan abdomen 

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

tetapi dapat terjadi pada semua usia (Grace & Neil, 2007). Diagnosa apendisitis akut dan 

apendisitis kronis merupakan penyebab dilakukan apendektomi. Apendisitis adalah inflamasi 

akut pada apendiks yang terletak pada kuadran bawah kanan dari rongga abdomen (Smeltzer 

& Bare, 2002). Jika terjadi serangan apendisitis akut maka apendektomi harus segera dilakukan 

(Dudley, 1992). Apendektomi termasuk dalam kategori operasi bersih kontaminasi , kemungkinan 

timbulnya infeksi luka operasi pada operasi ini adalah 5 - 15% (Departemen/SMF/Ilmu bedah, 2009). 

Pada pasien bedah, Surgical Site Infection (SSI) merupakan infeksi nosokomial 

(infeksi yang terjadi di RS) yang paling sering terjadi, kurang lebih sepertiga dari seluruh 

infeksi. Di banyak penelitian, dua pertiga dari infeksi tersebut masuk kategori superfisial 

insisional (Aribowo, 2011). Berdasarkan laporan National Nosocomial Infections Surveillance 

(NNIS) tahun 2004, SSI merupakan penyebab infeksi nosokomial di urutan ketiga, angka 

kejadian berkisar antara 14% - 16%` dari seluruh kejadian infeksi nosokomial pada pasien 

yang dirawat inap. Pasien bedah yang meninggal akibat infeksi nosokomial akibat SSI 

sebanyak 77% dan kematiannya dihubungkan dengan infeksi, dan mayoritas (93%) 

merupakan infeksi serius yang melibatkan organ atau jaringan dalam suatu prosedur 

pembedahan. 

 Pada bedah apendisitis masuk dalam kategori operasi bersih kontaminasi sehingga 

dibutuhkan antibiotik profilaksis. Antibiotik profilaksis adalah pemberian  antibiotik 

sebelum, saat dan hingga 24 jam pasca operasi pada kasus yang secara klinis tidak 

didapatkan tanda-tanda infeksi dengan tujuan untuk mencegah terjadi infeksi luka operasi 

(Menkes, 2011). Penggunaan antibiotik profilaksis terbukti dapat mencegah dan mengurangi 

kejadian infeksi, sehingga pemakaian dianjurkan dalam praktek pembedahan (Iwan, 1995). 

Antibiotik profilaksis pada pembedahan apendektomi dengan indikasi apendisitis yang 

digunakan di RSUD Dr. Moewardi yaitu golongan sefalosporin generasi III seperti 

seftriakson dan sefotaksim (RSM, 2012). Antibiotik profilaksis yang diberikan secara peroral 

diberikan sebelum reseksi colon, maka pemberian dilakukan hanya selama 24 jam sebelum 

operasi. Pemberian prabedah yang lebih lama tidak diperlukan dan telah dihubungkan dengan 

penemuan organisme resisten di dalam lumen colon pada waktu reseksi (Sabiston, 1992). 
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Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dilakukan penelitian untuk 

mengevaluasi penggunaan antibiotik profilaksis pada pasien operasi apendiktomi di RSUD 

DR. Moewardi tahun 2013. 

 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Rancangan Penelitian 

Penelitian dilakukan secara non - eksperimental yaitu penelitian deksriptif. 

Pengumpulan data dilakukan secara retrospektif berdasarkan rekam medik di rumah sakit “X” 

pada tahun 2013. 

 

B. Bahan dan Alat 

Bahan penelitian yang digunakan adalah rekam medis pasien RS “X” tahun 2013. 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar pengumpulan data penggunaan 

antibiotik profilaksis untuk apendektomi menurut pedoman penggunaan antibiotik. 

 

C. Tempat Penelitian 

Penelitian dilakukan di RS “X”. 

 

D. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah pasien diinstalasi rawat inap yang menjalani 

operasi apendektomi di rumah sakit “X” tahun 2013. Sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah seluruh pasien yang menjalani operasi apendektomi dengan pemberian 

antibiotik profilaksis di rumah sakit “X” tahun 2013. Teknik sampling yang digunakan adalah 

purposive sampling.  

 

E. Analisis Data 

Analisis data dilakukan menggunakan metode deskriptif. Penggunaan antibiotik 

profilaksis dilihat dari hasil data rekam medis yaitu peningkatan suhu badan, peningkatan 

angka leukosit dan tanda-tanda klinis seperti munculnya purulent (nanah) dari bekas insisi. 

Hasil data yang diperoleh disajikan dalam bentuk tabel dan uraian penjelasan. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Sampel yang diambil dalam penelitian ini yaitu 100 pasien dengan metode purposive 

sampling. Hasil penelitian ini disajikan dalam tiga bagian yaitu karakteristik pasien, 

karakteristik obat dan evaluasi  antibiotik profilaksis. 

A. Karakteristik Pasien Apendisitis 

Karekteristik pasien dibagi menjadi 6 yaitu berdasarkan umur, jenis kelamin, 

diagnosa, penyakit penyerta, lama rawat inap, dan kondisi pulang. 

 
Tabel 2. Karakteristik pasien apendisitis di RS “X” tahun 2013 berdasarkan umur, jenis 
kelamin, diagnosa, penyakit penyerta, lama rawat inap, dan kondisi pulang 

Keterangan Jumlah (N=100) Persentase (100%) 
Umur (tahun)   

6 – 12 13 13% 
13 – 17 9 9% 
18 – 30 33 33% 
31 – 45 20 20% 
46 – 65 18 18% 

>65 7 7% 
Jenis kelamin   

Perempuan 56 56% 
Laki-laki  44 44% 

Diagnosa   
Apendisitis kronis 34 34% 
Apendisitis akut 52 52% 
Apendisitis perforasi 10 10% 
Apendisitis 4 4% 

Penyakit penyerta   
Invaginasi 1 1% 

cholecytitis akut 1 1% 
Dispepsia 2 2% 
Hipertensi 3 3% 

Lama Rawat Inap   
2 hari 9 9% 
3 hari 52 52% 
4 hari 33 33% 
5 hari 6 6% 

Kondisi Pulang   
Sembuh 100 100% 

 

1. Karakteristik pasien berdasarkan jenis kelamin dan umur 

Pada tabel 2 menunjukkan tingkat kejadian tertinggi pada kelompok umur 18–30 

tahun yaitu sebesar 33%. Pada umur lansia (>65 tahun) dan anak-anak (6-12 tahun) angka 

kejadian relatif jarang yaitu 7% dan 13%. Penyakit ini paling sering dijumpai pada dewasa 

muda antara umur 13-30 tahun (Smeltzer & Bare, 2002). Angka kejadian apendisitis pada 

penelitian ini jika dibandingkan menurut Smeltzer dan Bare (2002) sudah sesuai yaitu pada 

umur 13-30 tahun sekitar 42%. Insiden apendisitis antara perempuan dan laki-laki pada masa 
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prapuber sama banyak, sedangkan pada masa remaja rasio laki-laki : perempuan menjadi 3:2 

dan pada usia diatas 25 tahun rasio menjadi 1:1 (Telford & Condon, 1996). Perbandingan 

rata-rata antara laki-laki dengan perempuan 1:1 pada usia rat-rata pria 26,8 tahun dan 

perempuan 25,3 tahun (Surya, 2006). Pada tabel 2 menunjukkan tingkat kejadian operasi 

apendektomi dengan diagnosa apendesitis lebih besar terjadi pada pasien dengan jenis 

kelamin perempuan (56%) dibandingkan jenis kelamin laki–laki (44%).  

2. Karakteristik pasien berdasarkan diagnosa 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di RS “X” tahun 2013 pasien yang 

menjalani operasi apendektomi didiagnosa apendesitis kronis, akut, perforasi dan apendisitis. 

Pada tabel 2 menunjukkan pasien yang menjalani apendektomi di RS “X” memiliki 

persentase tertinggi yang didiagnosa apendisitis akut yaitu sebesar 52%, kemudian diikuti 

apendisitis kronis 34% dan apendisitis perforasi 10%. Dalam penelitian terdapat  diagnosa 

pasien yang hanya menuliskan apendisitis dengan persentase paling rendah yaitu 4%.  

3. Karakteristik pasien berdasarkan penyakit penyerta 

Terdapat beberapa penyakit penyerta pada pada pasien yang menjalani apendektomi. 

Penyakit yang tercatat dalam rekam medis di RS “X” meliputi invaginasi, cholecytitis akut, 

dispepsia dan hipertensi. Invaginasi terjadi pada anak, dispepsia dan kolesistitis akut terjadi 

pada remaja dan orang dewasa, sedangkan hipertensi terjadi pada orang dewasa dan lansia.  

Pada penelitian ini invaginasi merupakan penyakit penyerta dari apendisitis dan 

pasien yang terdiagnosa sebesar 1%. Penyakit penyerta lain yaitu dispepsia dan kolesistitis 

akut sebesar 2% dan 1%. Penyakit penyerta terakhir yang terjadi pada pasien yaitu hipertensi. 

Angka kejadian hipertensi sebagai penyakit penyerta dalam penelitian ini sebesar 3%. 

4. Karakteristik berdasarkan lama perawatan 

Faktor yang berhubungan dengan lama hari perawatan penderita apendisitis yaitu 

faktor umur dan kelas perawatan, faktor hari kepulangan dan hari kedatangan (Pasaribu, 

1990).  Lama rawat inap lebih dari 2 hari merupakan lama rawat inap untuk kelompok pasien 

dengan apendisitis perforasi (Sugiharto et al, 2011). Namun pemulangan awal dari rumah 

sakit sesudah apendektomi terbuka tidak menambah angka infeksi luka operasi (Krismanuel, 

2002). Pada tahun 2013 untuk periode januari sampai maret, dari 318 pasien bedah umum di 

RSUD Prof. DR. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo, sebanyak 83 orang yang melakukan operasi 

apendisitis dengan lama hari rawat rata-rata 3-5 hari (Medical Record RSAS, 2013).  

Berdasarkan tabel 2 lama perawatan pasien apendisitis di RS “X” tahun 2013 dalam 

penelitian ini pasien terbanyak dirawat selama 3 hari yaitu dengan persentase 52% dan 
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dirawat selama 4 hari  sebesar 33%. Untuk lama perawatan 2 hari dan 5 hari sebesar 9% dan 

6%.  

 

5. Karakteristik berdasarkan kondisi pulang 

Dari hasil penelitian yang dilakukan di RSUD Prof. DR. H. Aloei Saboe Kota 

Gorontalo faktor yang mempengaruhi proses penyembuhan luka post apendektomi yaitu 

faktor umur, obesitas, kebiasaan merokok, nutrisi, dan mobilisasi dini. Nutrisi merupakan 

faktor yang paling berpengaruh terhadap proses penyembuhan luka post apendektomi di 

RSUD Prof. Dr. Aloei Saboe Kota Gorontalo tahun 2013 (Yusuf, 2013). Hasil penelitian di 

RS “X” menunjukkan kondisi pulang pasien pasca operasi apendektomi tahun 2013 

menunjukkan 100% pasien sembuh. 

 

B. Karakteristik Obat 

1. Antibiotik profilaksis yang digunakan 

Antibiotik profilaksis pada operasi apendektomi digunakan sebagai terapi untuk 

mencegah terjadinya Infeksi Luka Operasi (ILO).  
Tabel 3.  Karakteristik penggunaan antibiotik profilaksis pada pasien apendektomi di RS “X” tahun 2013 

Golongan Antibiotik Rute Waktu 

pemberian 

Jumlah 

(N=100) 

Persentase 

(100%) 

Sefalosporin gen 

III 

Seftriakson  

 

iv 90 menit – 2 

jam (Pre Op) 

88 88% 

Sefotaksim 

 

Iv 90 menit – 2 
jam (Pre Op) 

12 12% 

Jumlah 100 100% 

Berdasarkan hasil penelitian antibiotik yang paling banyak digunakan adalah 

golongan sefalosporin gen III yaitu seftriakson sebesar 88% dan sefotaksim 12%. Golongan 

sefalosporin gen III merupakan rekomendasi dan tercantum dalam buku standar penggunaan 

antibiotik di RS “X” tahun 2011-2012. 

2. Obat pasca operasi apendektomi 
Tabel 4. Karakteristik penggunaan antibiotik terapi dan terapi obat lain pada pasien apendektomi di RS 

“X” tahun 2013 
Kelas terapi Nama obat Jumlah 

(N=100) 

Persentase 

(100%) 

Antibiotik terapi Ciprofloksasin 6 6% 

Amoxicillin  3 3% 

Metronidazole  72 72% 
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Tabel 4. (Lanjutan) 

Kelas terapi Nama obat Jumlah 

(N=100) 

Persentase 

(100%) 

 Cefadroxil  3 3% 

 Levofloksasin 4 4% 

 Gentamicin 1 1% 

Anti tukak lambung Omeprazole 16 16% 

 Ranitidin  72 72% 

 Cimetidin 8 8% 

Analgetik, antipiretik Parasetamol 2 2% 

 Metamizole  25 25% 

Anti inflamasi non 

steroid 

Na dikofenak 23 23% 

 Ketrolac  34 34% 

Anti jamur Ketokonazol 31 31% 

Anti motilitas Loperamid 19 19% 

Antiemetik Metoclopramid 13 13% 

 Ondansentron 1 1% 

Anti angina Isosorbid dinitrat 1  1% 

Sedativ Alprazolam 1 1% 

Anti hipertensi Ibesartan  1 1% 

 Bisoprolol fumarat 1 1% 

Larutan elektrolit RL 100 100% 

 

Penggunaan non antibiotik merupakan terapi penunjang (simtomatik dan suportif) 

yang diberikan pada pasien untuk penyembuhan pasca operasi apendektomi. Larutan 

elektrolit diberikan pada semua pasien karena membantu menjaga keseimbangan cairan dan 

elektrolit yang terganggu karena mual dan muntah. Selain larutan elektrolit beberapa obat 

diberikan untuk memulihkan kondisi pasien pasca operasi apendektomi. Obat yang diberikan 

antara lain obat anti tukak lambung, analgetik antipiretik, anti motilitas, anti inflamasi, 

antiemetik dan anti jamur. 

 

C. Evaluasi Antibiotik Profilaksis 

1. Ketepatan Obat, dosis, waktu pemberian, dan lama pemberian 

Berdasarkan buku pedoman penggunaan antibiotik di RS “X” tahun 2011-2012 

standar antibiotik profilaksis yang digunakan dalam apendektomi yaitu golongan sefalosporin 



8 
 

gen III seperti seftriakson dan sefotaksim. Hasil penelitian pada tabel 3 menunjukkan tepat 

obat sebesar 100% yaitu penggunaan seftriakson 88% dan sefotaksim 12%.  

Standar dosis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Seftriakson dan Sefotaksim 

sebesar 1 gram untuk dewasa (BMJ, 2004) dan anak 50 mg/kg BB/ hari (RSM, 2012). Dosis 

antibiotik profilaksis seftiakson dan sefotaksim menunjukkan tepat dosis. Dinyatakan tepat 

dosis karena penggunaan sesuai dengan dosis rekomendasi BMJ (2004), RS “X” (2012), umur 

pasien dan berat pasien. 

Pemberian antibiotik profilaksis secara parenteral dalam dosis efektif dilakukan 

dalam waktu 1 jam sebelum operasi, sedangkan antibiotik profilaksis yang diberikan secara 

peroral diberikan 24 jam sebelum operasi (Sabiston, 1992). Menurut Peraturan Menteri 

kesehatan (2011) waktu pemberian antibiotik profilaksis diberikan ≤30 menit sebelum insisi 

kulit. Berdasarkan hasil penelitian pada tabel 3 waktu pemberian antibiotik profilaksis pada 

pasien apendektomi 90 menit sampai 2 jam tidak tepat karena tidak sesuai dengan Peraturan 

Menteri Kesehatan tahun 2011. Lama pemberian antibiotik profilaksis di RS “X” yaitu 3 – 5 

hari. Hasil penelitian lama pemberian antibiotik profilaksis pada pasien sudah tepat, antibiotik 

profilaksis dilanjutkan pasca operasi selama pasien menjalani rawat inap yaitu antara 1 – 3 

hari setelah operasi (RSM, 2012).   

2. Evaluasi penggunaan antibiotik dilihat dari suhu, angka leukosit, dan bekas luka 

operasi 

Evaluasi penggunaan antibiotik profilaksis dalam mencegah infeksi luka operasi 

dapat dilihat dari tanda-tanda infeksi berupa munculnya cairan purulent (nanah) dari bekas 

luka operasi, peningkatan suhu badan, dan peningkatan jumlah sel leukosit setelah 

pembedahan. Suhu tubuh pasien yang terkena infeksi umumnya mengalami kenaikan suhu 

tubuh ≥38 ˚C yang terjadi selama 2 hari pasca operasi. Demam disertai menggigil dan nadi 

yang cepat (Rachimadhi & Wiknjosastro, 2010). Berdasarkan hasil penelitian dengan melihat 

tanda infeksi yaitu suhu badan setelah pasien menjalani operasi apendiktomi di RS “X” tahun 

2013, penggunaan antibiotik profilaksis sebelum operasi dapat mencegah infeksi luka operasi. 

Data pasien yang diperoleh tidak ada yang menunjukkan kenaikan suhu yang melebihi batas 

normal. Pada pasien terjadi kenaikan suhu setelah operasi apendiktomi namun masih dalam 

batas normal sehingga pasien tidak dikatakan demam. Jadi dilihat dari hasil data suhu tubuh 

pasien pasca operasi maka penggunaan antibiotik profilaksis pada pasien apendiktomi di RS 

“X” dapat mencegah ILO.  
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Tanda-tanda infeksi luka operasi selain suhu juga dilihat dari nilai hasil laboratorium 

yaitu peningkatan angka leukosit. Kemampuan penggunaan antibiotik profilaksis dalam 

mencegah ILO dapat dilihat dari peningkatan angka leukosit. 
Tabel 5. Efektifitas penggunaan antibiotik profilaksis pada pasien operasi apendektomi di RS “X” tahun 

2013 
Leukosit Jumlah Persentase 

Normal 64 64% 

Meningkat 36 36% 

Jumlah 100 100% 

  

Berdasarkan tabel 5 menunjukkan bahwa pasien yang mengalami peningkatan 

leukosit adalah sebanyak 30% dan pasien dengan nilai leukosit normal sebesar 70%. Pada 

beberapa pasien dengan nilai leukosit normal juga mengalami kenaikan, namun masih dalam 

batas normal. Batas normal nilai leukosit yang digunakan di RS “X” Surakarta yaitu 4,5-11,0 

ribu/µl. Nilai normal leukosit pada anak yaitu 6-17,5 ribu/µl (HI-LAB, 2013). Peningkatan 

angka leukosit lebih dari normal disebut leukositosis. Penyebab leukositosis antara lain 

adanya infeksi bakteri (khususnya bakteri piogenik dan lokal), inflamasi dan nekrosis 

jaringan, kelainan metabolik, pendarahan akut atau hemolisis, terapi kotikosteroid (Hoffbrand 

et al., 2002). Peningkatan angka leukosit dimungkinkan karena durasi pemberian sebelum 

operasi yang tidak sesuai sehingga masih dapat terjadi infeksi. 

Tanda-tanda terjadinya infeksi selain peningkatan suhu dan peningkatan nilai 

leukosit terdapat juga tanda-tanda klinis terjadinya infeksi pasca operasi yaitu munculnya 

purulent (nanah) dari bekas insisi, muncul cairan cair dari bekas luka operasi, warna merah 

dan pembengkakan di daerah bekas luka operasi (Aribowo, 2011). Berdasarkan data yang 

diperoleh dalam penelitian, tidak terdapat tanda-tanda klinis yang menunjukkan adanya 

infeksi pada pasien pasca operasi apendektomi di RS “X” tahun 2013. 

 Pada penelitian antibiotik profilaksis di RS “X” diberikan juga pasca operasi  

selama 1-3 hari selama menjalani rawat inap setelah operasi. Lama penggunaan antibiotik 

profilaksis sebaiknya tidak lebih dari 24 jam (ASHP, 1999). Namun antibiotik profilaksis 

yang diberikan pasca operasi di RS “X” yang >24 jam, bertujuan untuk memberikan terapi 

pada pasien yang angka leukositnya tinggi setelah menjalani apendektomi. Pemberian 

antibiotik profilaksis >24 jam pada pasien dengan angka leukosit yang normal dimungkinkan 

adanya kekhawatiran terhadap keadaan luka operasi, perawatan pasca operasi dan sumber–

sumber infeksi lainnya, sehingga antibiotik profilaksis dapat diberikan lebih dari 24 jam 

(Desiyana et al., 2008). 
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KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di RS “X” dapat disimpulkan, antibiotik 

profilaksis yang digunakan pada pasien operasi apendektomi 100% menggunakan golongan 

sefalosporin generasi III yaitu seftriakson sebesar 88% dan sefotaksim12%. Penggunaan 

antibiotik profilaksis dalam menjaga suhu tubuh dan angka leukosit dalam batas normal pada 

pasien pasca operasi apendiktomi di RSUD Dr. Moewardi yaitu suhu tubuh 100% normal dan 

angka leukosit 70% normal, 30% mengalami peningkatan. 

 

SARAN 

Perlu dilakukan penelitian cost-effectiveness penggunaan antibiotik profilaksis pada 

pasien operasi apendiktomi di RSUD Dr. Moewardi. 
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