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ABSTRAK 

 
Infeksi saluran kemih adalah penyakit akibat berkembang biaknya mikroorganisme 

di dalam saluran kemih. Untuk itu diperlukan kesesuaian dan ketepatan pemilihan obat 
antibiotik. Tujuan penelitian adalah menganalisis penggunaan antibiotik pada infeksi 
saluran kemih berdasarkan Evidence based medicine. Penelitian dilakukan di RSUD Dr. 
Moewardi secara retrospektif dari bulan Januari – Juni 2013. Penelitian ini termasuk 
penelitian observasional dengan secara deskriptif non analitik menggunakan data 
retrospektif. Langkah penelitian yang dilakukan meliputi tahap analisis situasi dan 
pengumpulan data sedangkan bahan yang digunakan adalah rekam medik. Analisis data 
meliputi karakteristik pasien berdasarkan jenis kelamin pada setiap kelompok umur, lama 
rawat inap dan status kepulangan pasien, karakteristik obat, penggunaan antibiotik dan 
evaluasi ketepatan penggunaan antibiotik tepat indikasi, tepat obat dan tepat dosis. 
Evidence based medicine  yang digunakan untuk dibanding adalah randomised controlled 
trials. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan angka kejadian paling banyak 
terjadi pada umur 19-64 tahun. Antibiotik yang digunakan adalah golongan sefalosporin 
81,01%, fluoroquinolon 13,51%, aminoglikosida 1,80% dan golongan penisilin 3,60%, 
antibiotik yang sering digunakan adalah seftriakson yang merupakan antibiotik golongan 
sefalosporin. Untuk evaluasi ketepatan penggunaan obat menunjukkan hasil berdasarkan 
tepat indikasi (100%), tepat obat (94,58%), dan tepat dosis (98%). Efektivitas antibiotik 
menunjukkan bahwa 46% pasien efektif dengan penggunaan antibiotik pada penyakit 
infeksi saluran kemih. 
 
Kata kunci : analisis berdasarkan EBM, penggunaan antibiotik, infeksi saluran kemih. 
 

ABSTRACT 
 

Urinary tract infection is a disease breeding of microorganisms in the urinary 
tract. Therefore,  the  suitability  and  accuracy  in  the  selection  of  the  antibiotics    drugs. The 
purpose of this study is to analyze the use of antibiotics in urinary tract infections of 
evidence based medicine. The study was conducted in the general hospital “X” 
retrospectively from January - June 2013. This research is an observational research with 
non analytic descriptive study plan using retrospective data. Research step conducted 
includes the situation analysis and data collection, while the material used is a medical 
record. Analysis of the data included patient characteristics by sex at each age group, 
length of stay and discharge status of the patient, the characteristics of the drug, the use of 
antibiotics and the accuracy evaluation of the antibiotic use right indication, the right 
medication and the right dosage. Evidence based medicine that is used to compared to 
randomised controlled trials. 

Based on the results the incidence of the most common is in the age of 19-64 years. 
Antibiotics Used is cephalosporins group 81.01%, fluoroquinolones 13,51%, 
aminoglikosida 1,80% and penicilin group 3,60%. Antibiotics often Used is a ceftriaxone 
which is cephalosporins group. The accuracy evaluation of the drug use showed that base 
on the exact indication (100%), the right medications (94.58%), and proper dosage (98%). 
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The effectiviness of antibiotics showed that 46% of patients effectively with the use of 
antibiotics in urinary tract infections. 
  
Keywords: based of analysis EBM, the use of antibiotics, urinary tract infection 
 
 
I.  PENDAHULUAN 

 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). 

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. 
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II. METODE PENELITIAN 
1. Rancangan Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif non eksperimental untuk 
menganalisis Evidence Base Medicine (EBM) penggunaan antibiotik pada penyakit infeksi 
saluran kemih. Pengambilan data dilakukan secara retrospektif. Data didapat dari lembar 
rekam medik pasien dengan kasus infeksi saluran kemih di Rumah Sakit “X” Periode 
Januari – Juni 2013. 
2. Definisi Operasional   
1. Infeksi saluran kemih adalah hasil diagnosa dokter yang diketahui dari kartu rekam 
medik di RSUD Dr. Moewardi Periode Januari –Juni 2013. 
2. Analisis penggunaan antibiotik pesien infeksi saluran kemih berdasarkan  evidence 
based medicine. 
3. Kesesuaian adalah penggunaan antibiotik pasien infeksi saluran kemih di RSUD Dr. 
Moewardi sesuai dengan evidence based medicine  
4.  Efektivitas adalah tidak terjadi infeksi saluran kemih yang ditandai dengan pemeriksaan 
laboratorium (peningkatan leukosit). 
3. Populasi dan Sampel 

Populasi dari penelitian ini adalah pasien ISK yang melakukan pengobatan di 
Rumah Sakit “X” Periode Januari –Juni 2013.  

Pemilihan sampel yang memenuhi kriteria inklusi yaitu: 
a. Pasien yang menderita infeksi saluran kemih 
b. Tidak menderita penyakit infeksi lain 
c. Menggunakan antibiotik 
d. Memuat data-data pasien sebagai: 

1) Nomor rekam medik 
2) Nama pasien 
3) Umur pasien 
4) Nama antibiotik  
5) Bentuk sediaan 
6) Frekuensi penggunaan perhari  
7) Lamanya penggunaan 

Besar sampel yang digunakan pada penelitian ini dihitung menggunakan rumus 
(Nawawi, 1991) guna menentukan jumlah sampel minimal yaitu : 

 n  pq /   

Keterangan : 

n :  Jumlah sampel minimal 
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         :  Sama dengan atau lebih besar 

Z /      :  Derajat koefisien konfidensi pada 99% atau 95% 

P : Proporsi populasi pasien infeksi saluran kemih di Rumah Sakit “X” periode 

Januari – Juni 2013 

q :  Proporsi sisa di dalam populasi (1,00 - p)  

b :  Persentase perkiraan kemungkinan membuat kekeliruan dalam menentukan 

ukuran sampel. 

Jika di asumsikan nilai q dan p sama yakni 0.5 (Bila p = 0.5, q = 1-0.5), maka: 

n  pq /   

n = 0.5x0.5 .
.

 

n = 0.25 (384.16) 

n = 96 

Jadi sampel pada penelitian ini adalah 100 pasien. 

4.   Alat dan Bahan Penelitian  

a. Alat penelitian 

(1) International Clinical Practice Guidelines for the Treatment of acute Uncomplicated 

Cystitis and Pyelonephritis in Women: A 2010 Update  by the Infectious Diseases Society 

of America and the European Society for Microbiology and Infectious Diseases (Clinical 

Practice Guidelines) 2011,  (2) Evidence-Based Care Guideline for children 12 years of 

age or less with First Urinary Tract Infection 2006 (3) Short-term effectiveness of 

ceftriaxone single dose in the initial treatment of acute uncomplicated pyelonephritis in 

women. A randomised controlled trial.  

b.  Bahan penelitian 

Bahan penelitian yang digunakan diperoleh dari data rekam medik untuk pasien 

infeksi saluran kemih di Rumah Sakit “X” Periode Januari –Juni 2013. 

5. Tempat Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di RS “X” dengan mengambil data kartu rekam medik pada 

pasien infeksi saluran kemih. 

6.   Analisis Data   

Hasil penelitian yang didapatkan tersebut dicatat, dikelompokkan dan dianalisis 

menggunakan metode deskriptif non analitik.  

a. Data demografi pasien dianalisis secara deskriptif dalam bentuk persentase dan 

tabulasi. 
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b. Data ketepatan obat, pasien, indikasi dan dosis di persentase dan ditabulasikan. 

 
III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A.  Gambaran Pengobatan pada Pasien Infeksi Saluran Kemih Rawat Inap di Rumah 

Sakit “X” Periode Januari – Juni Tahun 2013. 

Penelitian ini bertujuan untuk gambaran pengobatan pasien infeksi saluran kemih 
rawat inap di Rumah Sakit “X” periode Januari-Juni 2013 serta mengetahui persentase 
pengobatan penyakit infeksi saluran kemih,  karakteristik pasien dan karakteristik obat. 
1.  Karakteristik Pasien 
a. Jenis Kelamin pada Setiap Kelompok Umur 

Karakteristik pasien infeksi saluran kemih berdasarkan umur dan jenis kelamin di 
Rumah Sakit “X” pada periode Januari – Juni 2013 dapat dilihat pada tabel 1. 
Tabel 1. Jenis Kelamin Setiap Kelompok Umur Pasien Pada Penyakit ISK Pada Pasien Rawat Inap di 

rumah sakit “X”  Pada Periode Januari – Juni 2013 
No. Kelompok    

umur 
Laki-laki Perempuan tatal % 

Jumlah % jumlah % 
1 0-18 6 6%   6 6% 12 12% 
2 19-64 21 21% 40 40% 61 61% 
3 >65 15 15% 12 12% 27 27% 
 Total 41 41% 59 59% 100 100% 

 
Pendistribusian umur dan jenis kelamin diperlukan untuk mengetahui perbandingan 

jumlah pasien berdasarkan umur dan untuk mengetahui ada tidaknya dominasi antara 
pasien laki-laki dan perempuan. Selama beberapa bulan pertama kehidupan, insidensi 
infeksi saluran kemih pada anak laki-laki lebih besar dari pada perempuan, setelah setahun 
pertama kehidupan dan sesudahnya, baik infeksi pertama maupun infeksi berulang lebih 
sering terjadi pada perempuan. 

Dari tabel 1 dapat diketahui bahwa kelompok umur 19-64 tahun mempunyai 
frekuensi tertinggi yaitu pada perempuan (40%) dan laki-laki (21%), diikuti oleh kelompok 
umur >64 tahun pada laki-laki dan perempuan masing-masing (12%) dan (15%). 
Kelompok umur 0-18 tahun mempunyai frekuensi terkecil yaitu pada laki-laki dan 
perempuan masing-masing (6%).  
b. Lama Rawat Inap 

Pemakaian obat baik melalui oral maupun injeksi bagi pasien rawat inap di rumah 
sakit akan lebih terkontrol, karena diawasi dan diberikan secara langsung oleh tenaga 
kesehatan. Pemberian obat melalui injeksi akan memiliki onset yang lebih cepat 
dibandingkan melalui oral. Pasien yang menjalani rawat jalan di rumah akan sulit 
menggunakan obat yang diinjeksikan karena injeksi hanya dapat dilakukan oleh tenaga 
kesehatan agar pemakaiannya tepat. 
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Hubungan lama rawat inap pasien yang pemberian obat melalui oral maupun 
injeksi dengan secara langsung oleh tenaga kesehatan adalah jumlah leukosit yang tidak 
normal sehingga menunjukkan bahwa pasien mencocok untuk pengobatan secara peroral 
atau injeksi. Pasien penyakit ISK yang pengobatan rawat di rumah sakit pada lama rawat 
inap memiliki frekuensi berbeda-beda karena kemungkinan pasien mengalami penyakit 
lain sehingga membuat pasien lama rawat di rumah sakit.  
Tabel 2. Lama rawat inap pasien ISK  instalasi rawat inap di rumah sakit “X” pada periode Januari – 
Juni 2013 

Lama rawat inap Frekuensi Presentase 
N=100 

< 3 hari 8 8% 
3-6 hari 41 41% 
7-10 hari 33  33% 

11-14 hari 4 4% 
>14 hari 14 14% 

Total  100 100% 
 

Berdasarkan tabel 2 waktu rawat inap yang paling lama adalah 33 hari dan yang 
paling singkat adalah 2 hari. Pasien yang dirawat dalam waktu cukup lama (lebih dari 10 
hari) pada umumnya menjalani operasi. Waktu yang dibutuhkan untuk penyembuhan luka 
operasi membuat perawatan di rumah sakit menjadi lebih lama. Pasien akan dipulangkan 
setelah sembuh atau mulai membaik keadaannya. Kepulangan pasien diputuskan oleh 
dokter yang merawat pasien dengan melihat kondisi pasien yang sudah mulai membaik dan 
layak untuk dibawa pulang. 

Pada pasien yang rawat inap cukup lama kemungkinan pasien infeksi saluran kemih 
mengalami penyakit lain adalah penyakit post strok infark trombolit, gastritis, kolik 
abdoman, diabetes mellitus, hipertensi sehingga penyakit tersebut membuat pasien infeksi 
saluran kemih lebih lama rawat inap di rumah sakit. Pasien akan dipulangkan setelah 
sembuh atau mulai membaik keadaannya. Kepulangan pasien diputuskan oleh dokter yang 
merawat pasien dengan melihat kondisi pasien yang sudah mulai membaik dan layak untuk 
dibawa pulang. 
c.  Status Kepulangan Pasien 

Status kepulangan pasien terdiri dari keadaan keluar pasien. Menurut kartu rekam 
medik pasien, cara keluar ada 4 macam, yaitu pulang hidup, meninggal kurang dari 24 jam, 
meninggal lebih dari 24 jam dan pulang paksa. Persentase status kepulangan pasien dapat 
dilihat pada tabel 3. 
Tabel 3. Status Kepulangan Pasien Pada Penyakit ISK Pasien Rawat Inap di rumah sakit “X”pada 

periode januari – juni 2013 
No. Status Kepulangan Pasien Frekuensi Persentase 

N=100 
1 Pulang hidup 77 77 
2 Meninggal kurang dari 24 jam 4 4 
3 Meninggal lebih dari 24 jam 13 13 
4 Pulang paksa 6 6 

 Total 100 100% 
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Dari tabel 3 dapat diketahui bahwa status kepulangan pasien yang terbesar 

persentasenya adalah pulang hidup (77%), selanjutnya disusul dengan pasien meninggal 

lebih dari 24 jam (13%), meninggal kurang dari 24 jam (4%), dan pulang paksa (6%). 

Status kepulangan pasien penyakit infeksi saluran kemih di RSUD Dr. Moewardi 

pada periode Januari- Juni 2013 dengan frekuensi kepulangan pasien paling terkecil adalah 

pasien pulang paksa (6%) yaitu pasien diminta pulang sebelum di ijin oleh dokter. Hal 

diatas terjadi kemungkinan pasien sudah sembuh atau belum sembuh tetapi diminta pulang 

sebelum di ijin pulang dari dokter. 

2.  Karakteristik Obat 

Penggunaan Antibiotik 

Antibiotik (anti-infeksi) merupakan obat utama yang digunakan pada pengobatan 

Infeksi Saluran Kemih. Pemilihan antibiotik untuk sebagian besar pasien dilakukan secara 

empiris karena hasil baikan dan uji kepekaan mikroorganisme biasanya diperoleh setelah 2 

hari pemeriksaan. Terapi empiris dilakukan berdasarkan pengetahuan mengenai 

mikroorganisme patogen yang kemungkinan besar terdapat pada lokasi spesifik infeksi 

setempat sambil menunggu hasil kultur, antibiotik yang dipilih harus bekerja efektif 

terhadap bakteri gram negatif (-) dan gram positif (+) maupun terhadap mikroorganisme 

lain yang dapat menyebabkan infeksi. 
Tabel 4. Penggunaan antibiotik pada pasien penyakit ISK rawat inap di RSUD. Dr. Moewardi  pada 

periode Januari – Juni 2013.   
No. Golongan Antibiotik Nama Obat Rute Jumlah Persentase(%) 
1 Sefalosporin Seftriakson i.v 79 71.17 

Seftasidim i.v 5 4.50 
Sefotaksim i.v 4            3.60 
Sefiksim i.v 2 1.80 

2 Fluoroquinolon Siprofloksasin  i.v, i.p 15 13.51 
3 Aminoglikosida Gentamisin  i.v 2 1.80 
4 Penisilin Ampicilin  i.v 2 1.80 
  Amoksisilin  p.o 2 1.80 

          Jumlah   111 99.98 
i.v = intra vena, i.p = intra peritoneal, p.o = peroral 

 
Dari tabel 4 di atas dapat diketahui bahwa antibiotik yang paling banyak digunakan 

adalah seftriakson (71.17%), diikuti masing-masing oleh siprofloksasin (13.51%), 

seftasidim (4.50%), sefotaksim (3.60%), sefiksim (1.80%), gentamisin (1.80%), ampisilin 

(1.80%), dan amoksisilin (1.80%). 
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2.  Evaluasi Efektivitas Antibiotik 
Tabel 5. Efektifitas Antibiotik  pada Pasien Infeksi Saluran Kemih di RSUD Dr. Moewardi pada 

periode Januari- Juni 2013. 
No. Parameter Jumlah pasien Keterangan 
1 Leukosit turun 9 Efektif 
2 Leukosit naik normal 37 efektif 
3 Leukosit naik tidak normal 54 Tidak efektif 

                         Total  100  
 
Kejadian infeksi saluran kemih di RSUD Dr. Moewardi pada periode Januari-Juni 

2013, menunjukkan bahwa, kejadian tidak efektif karena penggunaan antibiotik sebanyak 

54% dan sebanyak 46% efektif dengan penggunaan antibiotik tersebut. Berdasarkan hasil 

penelitian terdapat hubungan antara efektivitas antibiotik dengan lama rawat inap pasien. 

Hasil menunjukkan bahwa pasien yang mengalami rawat inap yang lebih singkat 

dibandingkan yang tidak efektif.  Kejadian tanda infeksi yang dialami pasien di RSUD Dr. 

Moewardi pada periode Januari – Juni 2013, dilihat dari pemeriksaan laboratorium 

(peningkatan leukosit) yang dialami pasien. 

b. Peningkatan Leukosit 
Tabel 6. Nilai Leukosit pada Pasien Infeksi Saluran Kemih di RSUD Dr. Moewardi pada periode 

Januari- Juni 2013. 
No. Nilai Leukosit Jumlah Pasien Presentase (%) 

1 Normal (4.500- 11.000 µL) 46 46 
2 Tidak Normal (>11.000) 54 54 

Total 100 100 
 

Leukosit merupakan salah satu sel dalam sistem imun yang berperan dalam 

melawan infeksi serta melindungi tubuh dengan memfagosit organisme asing dan 

memproduksi atau mengangkut antibodi. Nilai normal leukosit di RSUD Dr. Moewardi 

adalah 4.500- 11.000 µL. Nilai leukosit yang mengalami peningkatan lebih dari normal 

disebut sebagai leukositosis. Nilai krisis leukositosis yaitu 30.000 µL, jika nilai leukosit 

lebih dari 50.000 µL mengindikasikan gangguan diluar sumsum tulang (bone marrow) 

(KEMENKES RI, 2011). Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 54% pasien 

mengalami peningkatan leukosit dengan nilai leukosit yang melebihi normal. Serta 46% 

pasien dinyatakan normal karena memiliki nilai leukosit ≤11.000 µL. 

 

B.  Ketepatan Penggunaan Obat Antibiotik  pada Pasien Infeksi Saluran Kemih di 

Rumah Sakit “X” Rawat Inap  Periode Januari – Juni Tahun 2013 

1. Tepat Indikasi 

Ketepatan indikasi berkaitan dengan penentuan perlu tidaknya pemberian antibiotik 

yang sesuai dengan diagnosa. Indikasi pemberian antibiotik adalah untuk mengatasi bakteri 
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yang menyebabkan infeksi saluran kemih. Ketepatan indikasi penggunaan antibiotik pada 

pasien infeksi saluran kemih di RSUD. Dr. Moewardi Surakarta pada periode Januari–Juni 

2013 sebanyak 100% (100 pasien). 
Tabel 7. Ketepatan Indikasi Pada Pasien Infeksi Saluran Kemih Di RSUD Dr. Moewardi Pada Periode 

Januari – Juni 2013. 
No Ketepatan Indikasi Jumlah Presentase 
1 Tepat indikasi 100 100% 
2 Tidak tepat indikasi 0 0 

Jumlah 100 100% 
 
2. Tepat Obat 

Ketepatan pemilihan obat berdasarkan diagnosa dokter adalah apakah jenis 

antibiotik yang diberikan tersebut sesuai dengan diagnosa penyakit yang diderita 

berdasarkan Short-term effectiveness of ceftriaxone single dose in the initial treatment of 

acute uncomplicated pyelonephritis in women. A randomised controlled trial, International 

Clinical Practice Guidelines for the Treatment of acute Uncomplicated Cystitis and 

Pyelonephritis in Women: A 2010 Update  by the Infectious Diseases Society of America 

and the European Society for Microbiology and Infectious Diseases  2011.  

Empat uji klinis acak dibandingkan trimethoprim-sulfamethoxazole dengan agen 

lain, termasuk ciprofloxacin, norfloxacin, nitrofurantoin, dan cefpodoxime proxetil, dan 

dievaluasi mikrobiologi dan hasil klinis antara wanita dengan cystitis akut. Dua studi 

termasuk fluorokuinolon memiliki temuan yang konsisten dengan 1999 pedoman, 

melaporkan bahwa trimethoprim- sulfamethoxazole adalah noninferior (95% interval 

kepercayaan perbedaan di 610%) terhadap ciprofloxacin untuk awal klinis dan bakteri 

tingkat kesembuhan. 

 Bukti ringkasan fluorokuinolon ada 12 percobaan acak dari fluoroquinolones untuk 

pengobatan sistitis akut. Mayoritas ini dibandingkan satu dengan yang lain fluorokuinolon 

sering di berbagai dosis atau jangka waktu. Sparfloxacin dan gatifloksasin tidak lagi 

banyak tersedia karena efek sampingnya, dan dengan demikian hasil yang berkaitan 

dengan 2 agen ini tidak termasuk dalam analisis. Dua penelitian besar dibandingkan 500 

mg extendedrelease ciprofloxacin sekali sehari untuk 250 mg formulasi dua kali sehari 
siprofloksasin dan menunjukkan penyembuhan. Studi lain dibandingkan ciprofloxacin (250 

mg dua kali sehari) dalam 3 hari terhadap rejimen 7 hari dan menunjukkan tingkat 

kesembuhan setara tetapi angka kejadian yang merugikan secara signifikan lebih tinggi 

Studi ini juga menunjukkan khasiat rejimen 5-7 hari dan dosis sekali sehari untuk 
ringan sampai sedang pielonefritis. Di daerah dengan tingkat rendah resistensi 

fluorokuinolon antara rawat jalan tidak rumit pielonefritis isolat, seperti yang ditunjukkan 
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dalam 2 studi US yang baru, fluoroquinolones adalah kelas antimikroba pilihan untuk oral 

terapi. Untuk beberapa daerah di dunia, termasuk tertentu wilayah di Amerika Serikat, 

prevalensi fluorokuinolon. resistensi adalah .10%. Di daerah tersebut dianjurkan bahwa 

dosis dari antimikroba parenteral long-acting seperti 1 g dosis ceftriaxone atau 24 jam 

konsolidasi dosis aminoglikosida (misalnya satu 5-7 mg / kg dosis gentamisin), diberikan 

sekali pada inisiasi terapi. Beberapa ahli lebih memilih untuk melanjutkan parenteral 

tersebut agen sampai data kerentanan yang tersedia. 

Hasil penelitian ketepatan obat pada pasien infeksi saluran kemih rawat inap di 

RSUD. Dr. Moewardi pada periode Januari – Juni 2013 tersaji pada Tabel 8. 
Tabel 8. Tepat Obat Antibiotik Pada Pasien Infeksi Saluran Kemih Rawat Inap di RSUD Dr. Moewardi 

Pada Periode Januari – Juni 2013 (N = 100) 
No.  Golongan obat Jenis obat 

Jumlah ketepatan Presentase      
(%)   Tepat Tidak tepat  

1 Sefalosporin Seftriakson 79             - 71.17 
 Seftasidin 5 - 4.50 
 Sefotaksim 4 - 3.60 
 Sefiksim 2 - 1.80 
2 Fluoroquinolon  Siprofloksasin  15 - 13.51 
3 Aminoglikosida  Gentamisin  2 - 1.80 
4 Penisilin  Ampicilin  - 2 1.80 
  Amoksisilin         - 2 1.80 
                       Total  105             6 99.98 

 
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sebanyak 96,38% peresepan antibiotik 

tepat obat dan 3,6% peresepan antibiotik tidak tepat obat untuk pasien ISK di instalasi 

rawat inap di RSUD Dr. Moewardi pada Periode Januari – Juni 2013. 

Tepat di analisis karena analisis tepat obat berdasarkan asumsi bahwa diagnosa 

infeksi saluran kemih yang dibuat oleh dokter termasuk mewakili dari infeksi saluran 

kemih bagian atas dan infeksi saluran kemih bagian bawah. Analisis tepat obat berdasarkan 

kelemahan karena dokter hanya dicacat penyakit infeksi saluran kemih. 

3. Tepat Dosis  
Salah satu faktor yang menentukan dalam menilai ketepatan suatu pengobatan 

adalah dalam hal penentuan dosis obat. Demikian pula halnya dengan antibiotik, terlalu 
rendah dosis akan mengakibatkan kadar minimum terapeutiknya tidak tercapai. Terjadinya 
resistensi bakteri terhadap antibiotik salah satunya diakibatkan oleh hal ini. Untuk itulah 
ketepatan dalam menentukan dosis menjadi sangat penting, selain dalam keberhasilan 
terapi juga terkait dengan keamanannya. Ketepatan dosis adalah pemberian antibiotik 
ditinjau dari dosis lazim yaitu dosis yang dapat mencapai efek terapetik disesuaikan 
dengan standar pengobatan.  
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Tabel 9. Ketepatan Pemilihan Dosis Obat Menurut Standar Short-term effectiveness of ceftriaxone single dose in 
the initial treatment of acute uncomplicated pyelonephritis in women. A randomised controlled trial, 
International Clinical Practice Guidelines for the Treatment of acute Uncomplicated Cystitis and 
Pyelonephritis in Women: A 2010 Update  by the Infectious Diseases Society of America and the European 
Society for Microbiology and Infectious Diseases 2011, Pada Pasien Infeksi Saluran Kemih Rawat Inap 
Di RSUD Dr. Moewardi Pada Periode Januari – Juni 2013 

No. Golongan 
obat  

Jenis obat  Dosis 
(mg) 

Frek Jumlah 
kasus  

      Evidence based medicine 
                    (RCT) 

 
  

 
 

    Dosis/hari Lama 
pemberian 

Frek  S T
S 

1 Sefalosporin  Seftriakson  1000 2x 13 1000-2000 3 hari 1x √   
2000 1x 63 1000-2000 3 hari 1x √   

Seftazidin  1000 2x 4 1000-2000 3 hari 1x √  
2000 1x 1 1000-2000 3 hari 1x √  

Sefotaksim 1000 2x 1 2000 3 hari 1x √  
2 Fluoroquinolon Siprofloksasin  200 2x 12 250-500 3-7 hari 1x √  

 500 1x 1 250-500 3-7 hari 1x √  
 1000 2x 1 250-500 3-7 hari 1x  √ 

3 Aminoglikosida  Gentamisin  80 2x 1 5 mg/kgBB 7-10 hari 1x  √ 

4 Penisilin Ampicilin 500 4x 1 2000 2 hari  4x √  
  1000 2x 1 2000 2 hari  4x √  
   Amoksisilin  500 3x 1 500 7-14 hari 3x √  

Total                                               100 98 2 
Keterangan : , *S = sesuai, **TS = tidak sesuai, ***FREK= frekuensi  
 

Dari tabel 9 dapat dilihat bahwa pemberian antibiotik yang tepat dosis adalah 

sebesar (98%). Sedangkan pemberian antibiotik yang tidak tepat dosis adalah 2%. Untuk 

setiap infeksi yang berbeda dosis antibiotik dapat berbeda karena setiap organ tubuh kita 

memiliki perbedaan anatomi dan fisiologi, sehingga absorbsi obat pada setiap organ tubuh 

juga akan berbeda. 

Dalam penelitian ini ditemukan 2 kasus yaitu seftriakson 40 mg dan gentamisin 8 

mg, hal ini tidak sesuai dengan standar Evidence Based Medicine dimungkinkan karena 

terdapat kekeliruan dalam penulisan rekam medik pasien.  

Ada 6 penggunaan obat antibiotik untuk anak-anak umur < 12 tahun ketepatan 

dosis tidak dapat dibandingkan dengan standar Short-term effectiveness of ceftriaxone 

single dose in the initial treatment of acute uncomplicated pyelonephritis in women. A 

randomised controlled trial,  International Clinical Practice Guidelines for the Treatment 

of acute Uncomplicated Cystitis and Pyelonephritis in Women: A 2010 Apdate  by the 

Infectious Diseases Society of America and the European Society for Microbiology and 

Infectious Diseases 2011,  Evidence-Based Care Guideline for children 12 years of age or 

less with First Urinary Tract Infection 2006, karena ketika pengambilan data tidak catat 

berat badan anak- anak.  

D. Kelemahan Penelitian  

Kelemahan dalam penelitian ini yaitu penelitian dilakukan dengan data retrospektif, 

dan tidak dapat menentukan ketepatan pasien karena tidak dicatat hasil laboratorium (tes 

fungsi hati dan ginjal). 
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IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

1. Golongan obat antibiotik yang paling banyak digunakan oleh pasien adalah seftriakson 

dengan persentase sebesar 61,76%. 

2. Ketepatan penggunaan obat antibiotik pada pasien infeksi saluran kemih rawat inap di 

RSUD Dr. Moewardi Pada Periode Januari – Juni 2013 berdasarkan tepat indikasi 

(100%), tepat obat (96,38%), dan tepat dosis (98%). 

3.  Berdasarkan efektivitas antibiotik yang digunakan di RSUD Dr. Moewardi Periode 

Januari - Juni 2013 menunjukkan bahwa 46% pasien efektif dengan penggunaan 

antibiotik pada penyakit infeksi saluran kemih. 
 

B. Saran 

1. Penelitian lebih baik dilaksanakan secara prospektif untuk mendapatkan informasi 

yang lebih tepat mengenai kondisi pasien. 

2. Perlu ada catatan barat badan untuk anak-anak pada pasien infeksi saluran kemih untuk 

membandingkan dengan standar.  
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