
BAB I  

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang 

 Indonesia merupakan negara tropis, dimana infeksi masih merupakan 

penyakit utama dan penyebab kematian nomor satu. Oleh karena itu, penggunaan 

antibiotik atau antiinfeksi masih paling dominan dalam pelayanan kesehatan. 

Jumlah dan jenis antibakteri sangat banyak dan selalu bertambah seiring 

perkembangan infeksi, sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai 

mikroba apa yang sensitif terhadap antibakteri tertentu, dan bagaimana 

perkembangan resistensi serta kinetiknya (Priyanto, 2008). Penyakit infeksi 

merupakan penyebab morbiditas dan mortalitas yang signifikan, khususnya pada 

orang-orang yang paling rentan terhadap penyakit ini: mereka yang berusia sangat 

muda, orang lanjut usia, orang dengan tanggap imun yamg lemah, dan kaum papa. 

Patogenesis penyakit infeksi bergantung pada hubungan antara manusia sebagai 

tuan rumah, agen infeksi, dan lingkungan luar. Agen infeksi dapat bersifat 

eksogen (normalnya tidak ditemukan di tubuh) atau endogen (mikroba yang 

secara rutin dapat dibiak dari suatu bagian anatomis tertentu tetapi dalam keadaan 

normal tidak menyebabkan penyakit pada tuan rumah). Infeksi terjadi ketika suatu 

agen eksogen masuk ke dalam tuan rumah dari lingkungan atau ketika suatu agen 

endogen mengalahkan imunitas bawaan tuan rumah dan menyebabkan penyakit 

(Mcphee, 2010). Insiden infeksi saluran kemih pasca transplantasi bervariasi dari 

35% - 79%. (Tolkof et al.,) melaporkan angka kejadian infeksi saluran kemih 

pasca transplantasi 30-40 %. Kuman gram negatif merupakan penyebab utama 

infeksi saluran kemih (76 %) dan kuman gram negatif paling sering adalah E. coli 

33 %. (Myh dan Manuputty, 2012). 

 Infeksi saluran kemih dapat mengenai baik laki–laki maupun perempuan 

dari semua umur baik pada anak, remaja, dewasa maupun pada umur lanjut akan 

tetapi dari kedua jenis kelamin, ternyata wanita lebih sering dari pria dengan 

angka populasi umum, kurang lebih 5–15%. Infeksi saluran kemih dinyatakan 

apabila ditemukan bakteri di dalam urin, mikroorganisme yang paling sering 
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menyebabkan ISK adalah jenis aerob. Pada saluran kemih yang normal tidak 

dihuni oleh bakteri aerob atau mikroba yang lain, karena itu urin dalam ginjal dan 

buli– buli biasanya steril. Walaupun demikian uretra bagian bawah terutama pada 

wanita dapat dihuni oleh bakteri yang jumlahnya berkurang di bagian yang 

mendekati kandung kemih. Escherichia coli menduduki persentasi biakan paling 

tinggi yaitu sekitar 50–90%. Antibiotika yang diberikan untuk pengobatan ISK 

yang sebagian besar disebabkan oleh Escherichia coli ini adalah floroquinolones 

dan nitrofurantoin. Sedangkan untuk alternatifnya yaitu trimetoprim–

sulfametoksazol, sefalosporin, dan fosfomisin (Kumala, et al., 2009). 

Penggunaan antibiotik adalah pilihan utama dalam pengobatan infeksi 

saluran kemih. Pemakaian antibiotik secara efektif dan optimal memerlukan 

pengertian dan pemahaman mengenai bagaimana memilih dan memakai antibiotik 

secara benar. Pemilihan berdasarkan indikasi yang tepat, menentukan dosis, cara 

pemberian, lama pemberian, maupun evaluasi efek antibiotik. Pemakaian dalam 

klinik yang menyimpang dari prinsip dan pemakaian antibiotik secara rasional 

akan membawa dampak negatif dalam bentuk meningkatnya resistensi, efek 

samping dan pemborosan (Santoso, 1990). 

Idealnya antibiotik yang dipilih untuk pengobatan infeksi saluran kemih 

harus memiliki sifat-sifat sebagai berikut: dapat diabsorpsi dengan baik, 

ditoleransi oleh pasien, dapat mencapai kadar yang tinggi dalam urin, serta 

memiliki spektrum terbatas untuk mikroba yang diketahui atau dicurigai. Di 

dalam pemilihan antibiotik untuk pengobatan infeksi saluran kemih juga sangat 

penting untuk mempertimbangkan peningkatan resisten E.coli dan patogen lain 

terhadap beberapa antibiotik. Resistensi E.coli terhadap amoksisilin dan antibiotik  

sefalosporin diperkirakan  mencapai 30%. Secara keseluruhan, patogen penyebab 

infeksi saluran kemih masih sensitif terhadap kombinasi trimetoprim-

sulfametoksazol walaupun kejadian resistensi di berbagai tempat telah mencapai 

22%. Pemilihan antibiotik harus disesuaikan dengan pola resistensi local, 

disamping juga memperhatikan riwayat antibiotik yang digunakan pasien (Coyle 

dan Prince, 2005). 
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Evidence Based Medicine (EBM) bertujuan membantu klinisi memberikan 

pelayanan medis yang lebih baik agar diperoleh hasil klinis yang optimal bagi 

pasien dengan cara memadukan bukti terbaik yang ada, keterampilan klinis, dan 

nilai-nilai pasien. 

Berdasarkan latar belakang penelitian bertujuan menganalisis penggunaan 
antibiotik pada infeksi saluran kemih di RSUD Dr. Moewardi Periode Januari –
Juni 2013 berdasarkan evidence based medicine (EBM). Hal ini disebabkan oleh 
karena penggunaan antibiotik dalam bidang kesehatan banyak yang digunakan 
dengan tidak tepat dengan kondisi penyakit, satu hal yang perlu ditekankan bahwa 
antibiotik hanya dapat membunuh bakteri, sehingga penyakit-penyakit yang 
disebabkan oleh virus seperti influenza tidak dapat disembuhkan dengan 
antibiotik. Penggunaan dosis antibiotik juga haruslah tepat, tidak boleh lebih dan 
tidak boleh kurang. Hal inilah yang mendorong peneliti untuk meneliti analisis 
penggunaan antibiotik pada pasien infeksi saluran kemih. 

 

B. Perumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dirumuskan masalah 

sebagai berikut : 

1. Antibiotik apa saja yang digunakan untuk pengobatan infeksi saluran kemih di 

RSUD Dr. Moewardi Periode Januari –Juni 2013? 

2. Apakah penggunaan antibiotik pada infeksi saluran kemih di RSUD Dr. 

Moewardi sesuai dengan evidence based medicine? 

3. Apakah penggunaan antibiotik efektif pada penyakit infeksi saluran kemih di 

RSUD Dr. Moewardi Periode Januari –Juni 2013?  

 

C. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan penelitian 

ini adalah : 

1. Untuk mengetahui jenis antibiotik yang digunakan untuk pengobatan infeksi 

saluran kemih di RSUD Dr. Moewardi  Periode Januari –Juni 2013. 

2. Untuk mengetahui kesesuaian antibiotik pada infeksi saluran kemih di RSUD 

Dr. Moewardi dengan evidence based medicine. 
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3. Untuk mengetahui efektivitas antibiotik yang digunakan pada pasien infeksi 

saluran kemih di RSUD Dr. Moewardi Periode Januari –Juni 2013. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Infeksi Saluran Kemih 

a. Definisi: 

Infeksi saluran kemih (ISK) adalah infeksi akibat berkembang biaknya 

mikroorganisme di dalam saluran kemih, yang dalam keadaan normal air kemih 

tidak mengandung bakteri, virus atau mikroorganisme lain. Dengan demikian air 

kemih di dalam sistem saluran kemih biasanya steril. Walaupun demikian ujung 

uretra bagian bawah dapat dihuni oleh bakteri yang jumlahnya berkurang di 

bagian uretra yang dekat dengan kandung kemih (Samirah, 2006). 

b. Jenis-jenis infeksi saluran kemih 

Infeksi saluran kencing dapat dibedakan menjadi infeksi saluran kencing 

bagian bawah (urethritis atau cystitis) atau infeksi saluran kencing bagian atas 

(pyelonephritis). 

Infeksi saluran kencing bagian bawah ditandai dengan pyuria, seringkali 

dengan dysuria, urgensi atau frekuensi. Diagnosis pendugaan yang cepat dapat 

dibuat dengan pemeriksaan mikroskopik terhadap contoh urin yang diperoleh 

dengan menghabiskan seluruh isi kandung kemih, tanpa dipusingkan dalam 

centrifuge. Urin yang dicat dengan pengecatan Gram dapat mambantu dalam 

mengarahkan pemilihan antibiotik inisial. Bakteriuria (lebih dari sebuah kuman 

dalam setiap lapangan pandang menggunakan pembahasan kuat dengan bantuan 

minyak imersi) atau pyuria (lebih dari 8 leucocyt dalam setiap lapangan pandang 

menggunakan pembesaran kuat) berkorelasi baik dengan adanya infeksi. Baikan 

kuantitatif biasanya menghasilkan lebih dari -  bakteria/ml. Jumlah koloni 

kurang dari -  coliform/ml bisa juga menunjukkan infeksi pada wanita 

dengan dysuria akut. 

Infeksi saluran kencing bagian atas (pyelonephritis) adalah infeksi 

perenchym ginjal. Keluhan-keluhan yang menyebabkan penderita datang 

berkonsultasi adalah demam dan nyeri pinggang, simptom-simptom infeksi 
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saluran kencing bagian bawah. Contoh urin khas menunjukkan bakteriuria yang 

bermakna,  pyuria dan kadang-kadang silinder leucocyt. Infeksi saluran urogenital 

di tampat-tampat lain (misalnya epididymis, prostat, daerah perinephric) sering 

berkaitan dengan bakteri yang jumlahnya kurang dari 1000/ml dan mempunyai 

menifestasi klinis yang berbeda (Woodley dan Whenlan, 1992). 

c. Etiologi 

Kuman penyebab utama pada infeksi saluran kemih adalah golongan 

basil gram negatif yang aerobik dimana dalam keadaan normal bertempat tinggal 

di dalam traktus digestitifus (saluran pencernaan). 

Sebagai urutan etiologi kuman penyebab infeksi saluran kemih adalah 

sebagai berikut : 

1) Escherichia coli (90 % penyebab infeksi saluran kemih) 

2) Proteus mirabilis 

3) Klebsiella pneumonia 

4) Golongan B beta-hemalytik streptokokkus 

5) Pseudomonas aeroginosa (Junizaf, 1994). 

Bakteri yang menyebabkan UTI biasanya berasal dari tumbuhan usus 

dari tuan rumah. Meskipun hampir setiap organisme berhubungan dengan ISK, 

tertentu organisme mendominasi sebagai akibat dari faktor virulensi tertentu. Itu 

penyebab paling umum dari UTI tanpa komplikasi adalah Escherichia coli, yang 

menyumbang 85% dari infeksi diperoleh masyarakat. Penyebab tambahan 

organisme pada infeksi tanpa komplikasi termasuk Staphylococcus saprophyticus 

(5% sampai 15%), Klebsiella pneumoniae, Proteus spp., Pseudomonas 

aeruginosa, dan Enterococcus spp (5% sampai 10%). Karena Staphylococcus 

epidermidis sering diisolasi dari saluran kemih, harus dipertimbangkan awalnya 

kontaminan untuk membantu mengkonfirmasi organisme sebagai patogen yang 

nyata. Organisme diisolasi dari individu dengan infeksi rumit lebih bervariasi dan 

umumnya lebih tahan dari yang ditemukan diinfeksi rumit. E. coli merupakan 

patogen yang sering terisolasi, tetapi itu menyumbang kurang dari 50% dari 

infeksi. Lain sering terisolasi organisme termasuk Proteus spp., K. pneumoniae, 

Enterobacter spp., P.aeruginosa, staphylococcus, dan enterococci. Enterococci 
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mewakili organisme kedua yang paling sering terisolasi pasien dirawat di rumah 

sakit. Pada bagian, temuan ini mungkin terkait dengan penggunaan ekstensif third 

generation antibiotik sefalosporin, yang tidak aktif terhadap enterococci. 

Vankomisin - tahan Enterococcus faecalis dan Enterococcus faecium (vankomisin 

– tahan enterococci) telah menjadi lebih meluas, terutama pada pasien dengan 

rawat inap jangka panjang atau mendasari keganasan. Vankomisin - tahan 

enterococci adalah masalah kontrol terapi dan infeksi utama karena organisme 

rentan terhadap beberapa antimikrobials (Dipiro, et al., 2008). 

d. Patogenesis 

Pada penyakit infeksi saluran kemih, penting untuk mempertimbangkan 

baik faktor virulensi bakteri dan faktor tuan rumah. Keseimbangan antara 

kemampuan bakteri spesifik untuk menyerang saluran kemih dan kemampuan 

host untuk menangkis patogen menentukan apakah host manusia akan 

mengembangkan gejala infeksi saluran kemih (Southwick, 2003). 

e. Gejala klinis 

Beberapa pasien dengan infeksi saluran kemih (ISK) asimtomatik, 

sedangkan yang lain datang dengan dysuria, sering berkemih (frequency), ragu-

ragu berkemih (hesitancy), hematuria, dan rasa tidak nyaman di abdomen bawah. 

Nyeri di pinggang, demam, menggigil, mual, dan malaise menandakan 

pielonefritis. 

Gejala klinis infeksi saluran kemih bergantung umur penderita. 

0  – 1 bulan         :  Gangguan pertumbuhan, anoreksia, muntah dan diare, 

kejang, koma, panas/hipotermia tanpa diketahui sebabnya, 

ikterus (sepsis) 

1 bulan – 2 bulan  : Panas/hipotermia tanpa diketahui sebabnya, gangguan 

pertumbuhan, anoreksia, muntah, diare, kejang, koma, kolik  

(anak menjerit keras), air kemih berbau/berubah warna,     

kadang-kadang disertai nyeri/pinggang. 

2 - 6 tahun      : Panas/hipotermia tanpa diketahui sebabnya, tidak dapat  

menahan kencing, polakiseria, dysuria, enuresis, air kemih 
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berbau dan berubah warna, diare, muntah, gangguan 

pertumbuhan serta anoreksia. 

6 - 18 tahun      :  Nyeri perut/pinggang, panas tanpa diketahui sebabnya, tak 

dapat menahan kencing, polakisuria, dysuria, enuresis, air 

kemih berbau dan berubah warna (Pedoman, 1994). 

f. Diagnosis  

Penderita infeksi saluran kencing dapat tidak bergejala, namun umumnya 

mempunyai gejala yang terkait dengan tampat dan keparahan infeksi. Gejala-

gejala dapat meliputi berikut ini, sendirian atau bersama-sama:  

1) Menggigil, demam, nyeri pinggang dan sering nausea serta muntah (biasanya 

terkait dengan pielonefritis akut) 

2) Disuria, sering atau terburu-buru kencing, nyeri suprapubik, dan hematuria 

(bisanya terkait dengan sistesis). Penderita infeksi saluran kencing kronik 

dapat mengalami gejala-gejala yang terkait dengan infeksi saluran kencing 

akut secara kronik atau secara periodik atau berselang seling, atau mungkin 

tidak bergejala yang nyata sampai terjadi gagal ginjal. Kebanyakan penderita 

dengan bakteriuria tidak bergejala dapat mengingat pernah menderita gejala-

gejala saluran kencing sebelumnya, dan beberapa berkembang menjadi infeksi 

bergejala akut. Ada persetujuan umum bahwa bakteriuria tidak bergejala dapat 

terjadi pada kehamilan, atau yang disebabkan oleh organisme penghasil urease 

yang mampu menbentuk batu saluran kencing. Keadaan tersebut seharusnya 

diobati. Pada keadaan lain, terapi tidak diharuskan, dan pada adanya benda 

asing seperti kateter uretra, terapi tidak efektif. Tanda-tanda fisik seperti masa 

linak pada pinggang dan terasa nyeri waktu disentuh adalah khas pielonefritis 

akut. Kemudian bila didapatkan rasa nyeri pada prostat atau epididymis yang 

membengkok, dan berbenjol menandakan ada prostatitis akut epididymitis. 

Namun, tanda-tanda infeksi saluran kencing biasanya sukar ditentukan 

(Shulman, 1994). 

Urinalisis dan kultur penting untuk diagnosis yang akurat. Temuan 

sekurang-kurangnya satu organisme perlapangan pandang besar dengan piuria 

merupakan indikator yang sensitif untuk infeksi. Jika terdapat banyak sel epital, 



8 

 

spesimen dianggap terkontaminasi dan hasilnya tidak dapat diandalkan. 

Kateterisasi steril harus dilakukan untuk memperoleh urin pada perempuan saja. 

Adanya lebih dari 100 unit pembentuk koloni (CFU, colony forming unit) per 

mililiter pada pasien dengan gejala-gejala ISK dianggap diagnostik. Secara 

tradisional, kultur yang memperlihatkan 100.000 bakeri per mililiter dianggap 

standar emas diagnosis, meskipun ditemukan juga jumlah koloni yang lebih 

sedikit sebagai penyebab infeksi. 

g. Komplikasi klinik 

ISK pada anak dihubungkan dengan tingkat komplikasi yang lebih tinggi. 

Selama kehamilan, ISK lebih sering berkembang menjadi pielonefritis. Terdapat 

peningkatan risiko melahirkan  premature, mortalitas janin, dan berat lahir rendah. 

h. Tatalaksana 

Pada ISK bagian bawah nonkomplikata dan sederhana, trimetropim-

sulfametoksazol (TMP-SMX) dapat digunakan, tetapi resistensi terhadap  TMP-

SMX menjadi dua kali lipat dalam dekade terakhir pada beberapa keadaan. 

Nitrofurantion juga efektif. Perempuan hamil dapat diobati dengan sefalosporin 

generasi pertama atau kedua. Pada ISK bagian atas, diperlukan pemberian terapi 

quinolon selama 14 hari. Pada setiap pasien dengan tanda sistemik toksisitas, 

dianjurkan melakukan penggantian terapi yang dimulai dengan hidrasi intravena 

ditambah aminoglikosida atau sefalosporin generasi ketiga diikuti terapi qoinolon 

parenteral. Pasien dengan penyakit komplikata, atau yang gagal membaik dalam 

24 jam, harus dirawat di rumah sakit untuk pemberian terapi antibiotik intravena 

(Greenberg, 2008). 

Berikut ini adalah deskripsi beberapa agen antimikroba yang umum 

digunakan dalam terapi ISK: 

1) Kotrimoksazol  

Kotrimoksazol tersedia dalam bentuk tablet oral, mengandung 400 mg 

sulfametoksazol dan 80 mg trimetroprim atau 800 mg sulfametoksazol dan 160 

mg trimetoprim. Untuk anak tersedia juga bentuk suspensi oral yang mengandung 

200 mg sulfametoksazol dan 40 mg trimetoprim/5 ml, serta tablet pediatrik yang 

mengandung 100 mg sulfametoksazol dan 20 mg trimetoprim. Untuk pemberian 
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IV tersedia infus yang mengandung 400 mg sulfametoksazol dan 80 mg 

trimetoprim per 5 ml. Dosis dewasa pada umumnya ialah 800 mg sulfametoksazol 

dan 160 mg trimetoprim setiap 12 jam. Pada infeksi yang berat diberikan dosis 

lebih besar. Pada pasien dengan gagal ginjal, diberikan dosis biasa bila klirens 

kreatinin lebih dari 30 mL/menit; bila klirens kreatinin 15-30 mL/menit, dosis 2 

tablet diberikan setiap 24 jam dan bila klirens kreatinin kurang dari 15 mL/menit, 

obat ini tidak boleh diberikan.  

Dosis yang dianjurkan pada anak ialah trimetoprim 8 mg/kgBB/hari dan 

sulfametoksazol 40mg/kgBB/hari yang diberikan dalam 2 dosis. Pemberian pada 

anak di bawah usia 2 tahun dan pada ibu hamil atau menyusui tidak dianjurkan. 

Trimetroprim juga terdapat sabagai sediaan tunggal dalam bentuk tablet 100 dan 

200 mg (Setiabudy, 2008). 

 Spektrum antibiotik trimetropim sama dengan sulfametoksazol, meskipun 

daya antibiotiknya 20 - 100 kali lebih kuat daripada sulfametoksazol. Mikroba 

yang peka terhadap kombinasi trimetropim-sulfametoksazol adalah Strep. 

Pneumoniae, C. diphatheriae, dan N. meningitis, 50 – 95 % strain S. aureus, E. 

coli, Enterobacter, Salmonella, Shigella, dan Klebsiella spesies. Aktivitas 

antibakteri kortimoksazol berdasarkan atas kerjanya pada dua tahap yang 

berurutan dalam reaksi enzimatik untuk membentuk asam tetrahidrofolat. 

Sulfonamid menghambat masuknya molekul PABA ke dalam molekul asam folat 

dan trimetropim menghambat terjadinya reaksi reduksi dari dihidrofolat menjadi 

tetrahidrofolat (Mariana dan Setiabudy, 2005). 

2) Amoksisilin 

Amoksisilin adalah antiseptik infeksi saluran kemih, otitis media, sinusitis, 

bronchitis kronis, salmonellosis invasive dan gonore dan juga untuk profilaksis 

endocarditis. Dosis amoksisilin oral untuk dewasa 250 – 500 mg tiap 8 jam, anak 

20-40 mg/kg/BB/hari tiap 8 jam, anak umur  kurang dari 7 tahun dosisnya 125 mg 

3x sehari dan anak umur 7-13 tahun diberikan dosis 250-500 mg tiap 8 jam 

(Pramudianto, 2011). 
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3) Aminoglikosida  

Aminoglikosida adalah golongan antibiotik bakterisidal yang dikenal 

toksik terhadap saraf otak VIII komponen vestibuler maupun akustik (ototoksik) 

dan terhadap ginjal (nefrotoksik). Antibiotika ini merupakan produk berbagai 

spesies Streptomyces atau fungus lainnya. Sejak tahun 1943 sampai sekarang 

berbagai derivat aminoglikosida telah dikembangkan, misalnya streptomisin, 

neomicin, kanamicin, paramomisin, gemtamisin, tobramisin, amikasin, sisimisin, 

dan netilmisin. Senyawa aminoglikosid dibedakan dari dari gugus amino yang 

terikat pada aminosiklitol. Gentamisin merupakan prototip golongan 

aminoglikosida (Setiabudy, 2008).  

4) Sefotaksim 

Uji klinik menunjukkan bahwa sefotaksim adalah salah satu dari 

sefalosporin generasi ketiga. Obat ini sangat aktif terhadap berbagai kuman gram 

positif maupun gram negatif aerobik. Aktivitasnya terhadap  B. fragilis sangat 

lemah dibandingkan dengan klindamisin dan metronidazole. Dosis obat untuk 

orang dewasa ialah 2 – 12 g/hari IM atau IV yang dibagi dalam 3 – 6 dosis. Dosis 

untuk anak ialah 100 – 200 mg/kg BB/hari yang dibagi dalam 3 – 6 dosis. Dalam 

gagal ginjal diperlukan penyesuaian dosis (Istiantoro dan Gan, 2005). 

5) Nitrofurantoin 

Nitrofurantoin adalah antiseptik saluran kemih derivate furan. Obat ini 

efektif untuk kebanyakan kuman penyebab infeksi saluran kemih seperti E. coli, 

Proteu species, Klepsiella, Enterobacter, Enterocoocus, Streptococcus, Clostridia 

dan B. subtilis. Untuk Proteus mirabilis dan Pseudomonas obat ini kurang efektif. 

Resisten dapat berkembang melalui pemindahan plasmid. Nitrofurantoin tersedia 

dalam bentuk kapsul atau tablet 50 dan 100 mg. Dosis untuk orang dewasa ialah 3 

– 4 kali 50 – 100 mg/hari. Untuk anak diberikan dosis 5 – 7 mg/kg/hari yang 

dibagi dalam beberapa dosis. Nitrofurantoin efektif untuk mengobati bakteriuria 

yang disebabkan oleh infeksi saluran kemih bagian bawah. Hidroksimetil 

nitrofurantoin digunakan yang sama dengan nitrofurantoin. Dosisnya 4 kali 40 mg 

sehari peroral (Mariana dan Setiabudy, 2007). 
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i. Faktor risiko 

Kerusakan atau kelainan anatomi saluran kemih berupa obtruksi internal 
oleh jaringan parut, endapan obat intratubular, refluks, instrumentasi saluran 
kemih, konstriksi arteri-vena, hipertensi, analgetik, ginjal polikistik, kehamilan, 
DM, atau pengaruh obat-obat estrogen (Rani, 2006). 
2. Antibiotik 
a. Definisi antibiotik 

Antibiotik (L. anti = lawan, bios = hidup) adalah zat - zat kimia yang 
dihasilkan oleh fungi dan bakteri, yang memiliki khasiat mematikan atau 
menhambat pertumbuhan kuman, sedangkan toksisitasnya bagi manusia relatif 
kecil. Turunan zat tersebut, yang dibuat secara semi-sintetis, termasuk kelompok 
ini; bagitu pula senyawa sintetis dengan khasiat antibakteri lazimnya disebut 
antibiotika (Tjay, 2002). 

Antibiotik merupakan kelompak yang terpenting di antara zat anti bakteri. 

Sesuai dengan definisi Waksman, zat ini didefinisikan terutama sebagai zat yang 

dibuat oleh mikroorganisme, yang pada konsentrasi kecil menghambat 

mikroorganisme lain, Antibiotika dibedakan dari kemoterapeutika, zat sintetik 

yang tidak terdapat di alam. Namun pengertian “kemoterapeutika” sebagai konsep 

yang lebih luas untuk antiinfeksi alamiah maupun sintetik mulai terbaku 

(Schunack, 1990). 

 Obat antiinfeksi adalah suatu zat, yang membunuh atau melumpuhkan 

mikroorganisme yang berada di dalam tubuh dan efek ini berlangsung pada 

konsentrasi yang tidak toksik untuk manusia maupun hewan, yang disebut sebagai 

“toksisitas spesifik”, karena di sini terjadi serangan terhadap struktur, yang tidak 

dimiliki organisme tuan rumah (manusia/hewan) atau yang sangat berbeda dengan 

mikroorganisme (Schmitz, et al, 2008). 

Obat yang dihasilkan oleh mikroorganisme yang dapat menghambat 

pertumbuhan atau dapat membunuh mikroorganisme lain. Menurut daya 

membunuh bakteri antibiotik dibagi dalam: 

1) Antibiotik spektrum sempit 

2) Antibiotik spektrum luas  

                                                                                                       (Swandari, 2011). 
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  Spektrum adalah istilah yang digunakan untuk menyampaikan gagasan 

mengenai rentang bakteri yang dilawan oleh suatu obat secara efektif (Stringer, 

2008). 

Antibiotik berspektrum sempit: terutama efektif untuk melawan satu jenis 

organisme. Contohnya, penisilin dan eritromicin dipakai untuk mengobati infeksi 

yang disebabkan oleh bakteria gram positif. 

Antibiotik spektrum luas: seperti tetrasiklin dan sefalosporin, efektif 

terhadap organisme baik gram positif maupun gram negatif. Karena antibiotik 

berspektrum sempit bersifat selektif, maka obat-obat ini lebih aktif dalam 

melawan organisme tunggal tersebut daripada antibiotik berspektrum luas. 

Antibiotik spektrum luas seringkali dipakai untuk mengobati infeksi dimana 

mikroorganisme yang menyerang belum diidentifikasi dengan membaikan dan 

sensitifitas (Kee, 1996). 

b. Prinsip penggunaan antibiotik : 

1) Faktor-Faktor yang Harus Dipertimbangkan pada Penggunaan Antibiotik 

a). Resistensi mikroorganisme terhadap antibiotik 

Resistensi adalah kemampuan bakteri untuk menetralisir dan melemahkan daya 

kerja antibiotik. Hal ini dapat terjadi dengan beberapa cara, yaitu (Drlica & 

Perlin, 2011) : 

(1) Merusak antibiotik dengan enzim yang diproduksi 

(2) Mengubah reseptor titik tangkap antibiotik 

(3) Mengubah fisiko-kimiawi target sasaran antibiotik pada sel bakteri 

(4) Antibiotik tidak dapat menembus dinding sel, akibat perubahan sifat 

dinding sel  bakteri 

(5) Antibiotik masuk ke dalam sel bakteri, namun segera di keluarkan dari 

dalam sel melalui mekanisme transport aktif keluar sel. 

b) Satuan resistensi di nyatakan dalam satuan KHM (Kadar Hambat Minimal)  

atau Minimum Inhibitory Concentration (MIC) yaitu kadar terendah antibiotik 

(µg/mL) yang mampu menghambat tumbuh dan berkembangnya bakteri. 

Peningkatan nilai KHM menggambarkan tahap awal menuju resisten. 
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c) Enzim perusak antibiotik khusus terhadap golongan beta-laktam, pertama di 

kenal pada Tahun 1945 dengan nama penisilinase yang ditemukan pada 

Staphylococcus aureus dari pasien yang mendapat pengobatan penisilin. 

Masalah serupa juga ditemukan pada pasien terinfeksi Escherichia coli yang 

mendapat terapi ampisilin (Acar and Goldstein, 1998). Resistensi terhadap 

golongan beta-laktam antara lain terjadi karena perubahan atau mutasi gen 

penyandi protein (Penicillin Binding Protein, PBP). Ikatan obat golongan beta-

laktam pada PBP akan menghambat sintesis dinding sel bakteri sehingga sel 

mengalami lisis. 

d) Peningkatan kejadian resistensi bakteri terhadap antibiotik bisa terjadi dengan 2 

cara, yaitu: 

(1) Mekanisme Selection Pressure. Jika bakteri resisten tersebut berbiak 

secara duplikasi setiap 20-30 menit (untuk bakteri yang berbiak cepat), 

maka dalam 1-2 hari, seseorang tersebut dipenuhi oleh bakteri resisten. 

Jika seseorang terinfeksi oleh bakteri yang resisten maka upaya 

penanganan infeksi dengan antibiotik semakin sulit. 

(2)  Penyebaran resistensi ke bakteri yang non-resisten melalui plasmid. Hal 

ini dapat disebarkan antar kuman sekelompok maupun dari satu orang ke 

orang lain. 

e) Ada dua strategi pencegahan peningkatan bakteri resisten: 

1) Untuk selection pressure dapat diatasi melalui penggunaan antibiotik 

secara bijak (prudentuse of antibiotics). 

2) Untuk penyebaran bakteri resisten melalui plasmid dapat diatasi dengan 

meningkatkan ketaatan terhadap prinsip-prinsip kewaspadaan standar 

(universal precaution). 

2) Faktor Farmakokinetik dan Farmakodinamik 

Pemahaman mengenai sifat farmakokinetik dan farmakodinamik antibiotik 

sangat diperlukan untuk menetapkan jenis dan dosis antibiotik secara tepat. Agar 

dapat menunjukkan aktivitasnya sebagai bakterisida ataupun bakterio statik, 

antibiotik harus memiliki beberapa sifat berikut ini: 
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a) Aktivitas mikrobiologi. Antibiotik harus terikat pada tempat ikatan 

spesifiknya (misalnya ribosom atau ikatan penisilin pada protein). 

b) Kadar antibiotik pada tempat infeksi harus cukup tinggi. Semakin tinggi kadar 

antibiotik semakin banyak tempat ikatannya pada sel bakteri. 

c) Antibiotik harus tetap berada pada tempat ikatannya untuk waktu yang cukup 

memadai agar diperoleh efek yang adekuat. 

d) Kadar hambat minimal. Kadar ini menggambarkan jumlah minimal obat yang 

diperlukan untuk menghambat pertumbuhan bakteri. 

Secara umum terdapat dua kelompok antibiotik berdasarkan sifat 

farmakokinetikanya, yaitu ; 

a) Time dependent killing. Lamanya antibiotik berada dalam darah dalam kadar 

diatas KHM sangat penting untuk memperkirakan outcome klinik ataupun 

kesembuhan. Pada kelompok ini kadar antibiotik dalam darah diatas KHM 

paling tidak selama 50% interval dosis. Contoh antibiotik yang tergolong time 

dependent killing antara lain penisilin, sefalosporin, dan makrolida). 

b) Concentration dependent. Semakin tinggi kadar antibiotika dalam darah 

melampaui KHM maka semakin tinggi pula daya bunuhnya terhadap bakteri. 

Untuk kelompok ini diperlukan rasio kadar/KHM sekitar 10. Ini mengandung 

arti bahwa rejimen dosis yang dipilih haruslah memiliki kadar dalam serum 

atau jaringan 10 kali lebih tinggi dari KHM. Jika gagal mencapai kadar ini 

ditempat infeksi atau jaringan akan mengakibatkan kegagalan terapi. Situasi 

inilah yang selanjutnya menjadi salah satu penyebab timbulnya resistensi. 

3) Faktor Interaksi dan Efek Samping Obat 

Pemberian antibiotik secara bersamaan dengan antibiotik lain, obat lain 

atau makanan dapat menimbulkan efek yang tidak diharapkan. Efek dari interaksi 

yang dapat terjadi cukup beragam mulai dari yang ringan seperti penurunan 

absorpsi obat atau penundaan absorpsi hingga meningkatkan efek toksik obat 

lainnya. Sebagai contoh pemberian siprofloksasin bersama dengan teofilin dapat 

meningkatkan kadar teofilin dan dapat berisiko terjadinya henti jantung atau 

kerusakan otak permanen. Demikian juga pemberian doksisiklin bersama dengan 

digoksin akan meningkatkan efektoksik dari digoksin yang bisa fatal bagi pasien. 
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c. Syarat-Syarat Antibiotik yang Baik 

Antibiotik banyak digunakan dalam terapi terutama sebagai obat maka 

harus mempunyai syarat-syarat antibiotik yang baik. Sifat-sifat yang dikehendaki 

untuk antibiotik yang baik antara lain : (a) aktivitas spesifik yang tinggi sehingga 

hanya sejumlah yang kecil yang diperlukan untuk menghambat infeksi organisme; 

(b) peredaran dalam tubuh cukup cepat dan ekskresi setelah waktu tertentu; (c) 

jarang terjadi efek samping yang tidak dikehendaki dan efek ini harus terpulihkan; 

(d) potensi antibakteri yang cukup sehingga mikrorganisme yang resisten tidak 

akan terbentuk selama pengobatan; (e) kesesuaian yang memungkinkan 

penggunaan dalam berbagai bentuk sediaan, termasuk pemberian secara oral; (f) 

stabil secara kimia pada waktu diproses menjadi produk yang murni dan dalam 

bentuk sediaan; (g) ketersediaannya dengan harga yang cukup rendah (Foye, 

1995). 

3. Evidence Based Medicine 

a. Definisi Evidence Based Medicine 

Evidence based medicine (EBM) adalah proses sistematis meninjau, 

menilai dan menggunakan penelitian klinis. Temuan untuk membantu pengiriman 

perawatan klinis yang optimal kepada pasien. 

Evidence based medicine telah didefinisikan sebagai "proses sistemik 

menemukan, menilai dan menggunakan temuan penelitian kontemporer sebagai 

dasar untuk keputusan klinis: atau lebih hanya sebagai" bijaksana penggunaan 

bukti terbaik saat ini dalam membuat keputusan tentang perawatan pasien 

individu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Tingkatan Evidence Based Medicine 
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Prinsip-prinsip umum RCT 
Uji coba terkontrol acak yang merupakan salah satu yang paling sederhana 

namun paling kuat alat penelitian. Pada dasarnya  percobaan terkontrol secara 

acak adalah sebuah studi di mana orang-orang yang dialokasikan secara acak 

untuk menerima salah satu dari beberapa intervensi klinis. Pada banyak 

kesempatan, istilah "intervensi" mengacu pada pengobatan tetapi harus digunakan 

dalam arti yang lebih luas untuk mencakup manuver klinis yang ditawarkan untuk 

mempelajari peserta yang mungkin memiliki efek pada status kesehatan mereka. 

Manuver klinis tersebut termasuk strategi pencegahan, program skrining, tes 

diagnostik, prosedur intervensi, pengaturan di mana perawatan kesehatan 

diberikan, dan model pendidikan. Percobaan terkontrol acak di radiologi dapat 

memainkan peran utama dalam penilaian program skrining, tes diagnostik, dan 

prosedur dalam radiologi intervensi. 

Uji coba terkontrol secara acak yang digunakan untuk menguji pengaruh 
intervensi pada hasil tertentu seperti kematian atau kambuhnya penyakit. 
Beberapa mempertimbangkan percobaan terkontrol acak untuk menjadi yang 
terbaik dari semua desain penelitian, atau "alat yang paling kuat dalam penelitian 
klinis yang modern", terutama karena tindakan mengacak pasien untuk menerima 
atau tidak menerima intervensi memastikan bahwa, pada rata-rata semua 
kemungkinan penyebab lain adalah sama antara kedua kelompok. Dengan 
demikian, perbedaan yang signifikan antara kelompok dalam hal hasil dapat 
dikaitkan dengan intervensi dan tidak untuk beberapa faktor tak dikenal lainnya. 
Namun, uji coba terkontrol secara acak yang bukan obat mujarab untuk menjawab 
semua pertanyaan klinis; misalnya, efek dari faktor risiko seperti merokok dapat 
tidak etis diatasi dengan uji coba terkontrol secara acak. Uji coba terkontrol 
Selanjutnya, dalam banyak situasi acak yang tidak layak, perlu sesuai atau bahkan 
cukup untuk membantu memecahkan masalah penting. Uji coba terkontrol secara 
acak yang tidak sesuai untuk skrining kanker, situasi di mana hasilnya jarang dan 
sering terjadi hanya setelah penundaan yang lama. Dengan demikian, meskipun 
tes untuk menilai nilai akhir dari tes diagnostik mungkin dirancang dengan baik 
uji coba secara acak besar yang dikendalikan memiliki hasil pasien sebagai titik 
akhir, sidang harus mungkin dilakukan setelah penelitian kecil lainnya telah 
meneliti prediksi nilai tes terhadap beberapa standar yang diterima. 


