
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Penyakit infeksi menjadi masalah utama meningkatnya morbiditas dan 

mortalitas di seluruh dunia termasuk Indonesia. Infeksi dapat terjadi pada pasien 

pasca bedah yang dirawat di rumah sakit, infeksi tersebut dapat terjadi karena 

infeksi nosokomial. Infeksi luka operasi adalah infeksi yang terjadi setelah 

tindakan pembedahan dan merupakan salah satu infeksi nosokomial kedua 

terbanyak setelah infeksi saluran kemih (WHO, 2002). Menurut Nichol (2001), 

infeksi luka operasi merupakan masalah utama pada pasien bedah. Data dari 

WHO total infeksi nosokomial yang berasal dari infeksi luka operasi berkisar 5-

34% (Haryati,2013). Survei dari CDC juga menyebutkan ada 157.500 kejadian 

infeksi luka operasi di dunia pada tahun 2011 (Magil et al., 2012).Pravelensi ILO 

di Indonesia cukup tinggi, menurut Nosocomial Surveilance System data di 

Rumah Sakit Dr. Kariadi periode Januari - Mei 2008 ditemukan kasus infeksi luka 

operasi di bangsal A2 dan A3 sebanyak 16 dan 24 kasus (Nurkusuma, 2009). 

Pengendalian dan pencegahan infeksi di Rumah Sakit Cipto Mangun Kusumo 

juga melaporkan bahwa di ruang rawat bedah anak terdapat pravelensi kasus ILO 

sebanyak 4,3%. Selain itu sejak 1 Januari-28 Februari 2007 terdapat sekitar 10% 

dari total pasien pasca bedah abdomen dewasa di RSCM (Haryati, 2013). 

Terjadinya infeksi luka operasimerupakan masalah yang serius, karena 

hala ini dapat berpengaruh pada kepentingan klinis dan gejala yang lebih serius, 

seperti meningkatnya angka kesakitan dan kematian pasien bedah, semakin 

bertambah lamanya masa perawatan dan meningkatkan biaya di rumah sakit 

(Schweizer et al., 2014; Jenk et al., 2014). Infeksi luka operasi dapat disebabkan 

oleh bakteri seperti Staphylococcus aureus, Enterococci, Escherichia coli, 

Klebsiella spp, Proteus spp, Pseudomonas aeroginosa, dan C. perfringens (Locke 

et al., 2013). 
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Antibiotik profilaksis yang digunakan dapat mengurangi risiko infeksi 

pasca operasi tetapi pemberian antibiotik tidak sepenuhnya mengurangi resiko 

ILO karena infeksi ini secara umum terjadi akibat bakteri yang telah resisten di 

rumah sakit (Gillespie & Kathleen, 2009). Pemakaian antibiotik sangat penting 

untuk mengurangi morbiditas dan mortalitas pasien, penggunaan antibiotik secara 

terus menerus atau intensif dapat meningkatkan risiko terjadinya resistensi 

(Anderson & Hughes, 2010), sehingga antibiotik yang diberikan untuk  profilaksis 

atau terapi pada pasien bedah harus bijak dan rasional atau sesuai dengan jenis 

luka operasi yang di derita pasien (Nurkusuma, 2009). Pemberian dosis dan lama 

pemberian antibiotik juga harus tepat, hal ini untuk mencegah timbulnya resistensi 

(Nurkusuma, 2009). Resistensi menyebabkan pengobatan menjadi tidak efektif 

dan meningkatkan resiko komplikasi (Anderson & Hughes, 2010). Resistensi juga 

menyebabkan pemilihan terapi untuk suatu penyakit menjadi lebih sulit sehingga 

memerlukan biaya yang mahal (Anderson & Hughes, 2010). 

Berdasarkan hal tersebut dan menurut penelitian yang dilakukan oleh 

Setiyawati & Supratman (2008), persentase kejadian infeksi luka operasi di 

RSUD Dr. Moewardi masih tinggi, yaitu sebesar 13,2%, sehingga perlu dilakukan 

suatu penelitian tentang pola kuman dan pola resistensi kuman terhadap antibiotik 

di RSUD Dr. Moewardi. Hal ini perlu dilakukan agar terapi dapat dilakukan 

dengan tepat dan untuk mencegah timbulnya infeksi yang berkelanjutan serta 

resistensi kuman terhadap antibiotik di RSUD Dr. Moewardi. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah pada penelitian 

ini adalah: 

1. Bagaimana pola kuman penyebab infeksi luka operasi pada pasien pasca 

operasi di RSUD Dr. Moewardi periode Januari - Juli 2015? 

2. Bagaimana pola resistensi kuman terhadap antibiotik pada penderita infeksi 

luka operasi di RSUD Dr.Moewardi periode Januari - Juli 2015? 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah:     

1.  Mengetahui pola kuman pada penderita infeksi luka operasi (ILO) di RSUD 

Dr. Moewardi periode Januari - Juli 2015. 

2.  Mengetahui pola resistensi kuman terhadap antibiotik pada uji sensitivitas 

kuman penderita infeksi luka operasi (ILO) di RSUD Dr. Moewardi periode 

Januari - Juli 2015. 

 

D. Tinjauan Pustaka 
1. Infeksi Luka Operasi 
a. Definisi 

Infeksi luka operasi (ILO) adalah infeksi yang terjadi pada daerah 
pembedahan setelah dilakukan tindakan pembedahan dan terjadi antara 30 hari 
setelah operasi, biasanya terjadi antara 5 sampai 10 hari setelah operasi. Infeksi 
luka operasi dapat terjadi pada luka tertutup atau luka terbuka dan juga dapat 
terjadi pada jaringan superfisial atau pada jaringan yang lebih dalam. Pada kasus 
serius dapat mengenai organ tubuh (Horan et al., 2008). 

Menurut sistem CDC terdapat kriteria pasien untuk mendefinisikan infeksi 
luka operasi, yaitu: 
1) Infeksi superfisial yaitu infeksi yang terjadi antara 30 hari setelah operasi dan 

infeksi hanya mengenai kulit atau jaringan subkutan pada daerah bekas 
operasi. 

2) Infeksi dalam yaitu infeksi yang terjadi antara 30 hari setelah operasi dimana 
tidak menggunakan alat-alat yang ditanam pada daerah dalam. Jika 
menggunakan alat-alat yang ditanam maka infeksi terjadi antara 1 tahun dan 
infeksi yang terjadi mengenai jaringan lunak dalam dari luka bekas insisi. 

3) Organ atau ruang yaitu infeksi yang terjadi antara 30 hari setelah operasi 
dimana tidak menggunakan alat yang ditanam pada daerah dalam. Jika 
menggunakan alat yang ditanam maka infeksi terjadi antara 1 tahun dan 
infeksi mengenai salah satu bagian dari organ tubuh, selain pada daerah insisi 
(Horan et al., 2008). 
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b. Penyebab 
 Faktor yang mempengaruhi terjadinya ILO ialah: 

1) Organisme penyebab infeksi (bakteri) 

Bakteri endogen lebih berperan penting daripada bakteri eksogen. Bakteri 

endogen berasal dari traktus digestivus. Sumber dari bakteri eksogen adalah tim 

operasi (ahli bedah, asisten, perawat anestesi), dan kamar operasi. Infeksi pada 

luka operasi sering disebabkan oleh bakteri Gram negatif (E.coli), Gram positif 

(Enterococcus), dan terkadang bakteri anaerob yang berasal dari kulit, 

lingkungan, atau alat-alat untuk menutup luka operasi (Horan et al., 2008) 

2) Lingkungan terjadinya infeksi (respon lokal) 

Teknik operasi yang bagus dapat memperkecil kemungkinan terjadinya 

ILO. Operasi yang berlangsung lama dan juga penggunaan kateter pada 

pembedahan memudahkan terjadinya ILO (Horan et al., 2008). 

3) Mekanisme pertahanan tubuh 

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi mekanisme pertahanan tubuh 

ialah penyakit bedah, penyakit penyerta, serta tindakan pembedahan. Diabetes, 

usia tua, pemberian transfusi, penggunaan obat steroid atau immunosupresan 

termasuk kemoterapi juga dapat meningkatkan terjadinya ILO sehingga kondisi 

tersebut perlu pemberian antibiotik profilaksis pada saat pembedahan (Horan et 

al., 2008). 

c. Patogenesis 

Infeksi potensial terjadi tergantung pada beberapa faktor, diantaranya yang 

terpenting adalah jumlah bakteri yang memasuki luka, tipe dan virulensi bakteri, 

pertahanan tubuh host, faktor eksternal seperti berada di rumah sakit beberapa hari 

sebelum pembedahan dan operasi yang berlangsung lebih dari 4 jam. Selain itu, 

juga dipengaruhi faktor lain yaitu : 

1) Operating suite, yaitu tidak adanya batas yang jelas antara ruang untuk operasi 

dan ruang untuk mempersiapkan pasien atau untuk pemulihan dan juga 

pakaian yang digunakan hampir tidak ada bedanya.  

2) Operating room, ruangan yang digunakan untuk operasi harus dijaga 

sterilitasnya.  
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3) Tim operasi, yaitu harus ada orang yang merawat pasien dari sebelum, saat 

dan setelah operasi. Operator, asisten dan instrumen harus menjaga sterilitas 

karena berhubungan langsung dengan daerah lapang operasi. Orang-orang 

yang tidak ikut sebagai tim operasi harus menjauhi daerah lapang operasi dan 

menjauhi daerah alat karena mereka tidak steril dan pasien bisa terinfeksi. 

    (Horan et al., 1999) 

Faktor pasien : 

1) Status nutrisi yang buruk  

2) DM yang tidak terkontrol  

3) Merokok 

4) Kegemukan. Resiko meningkat dikarenakan sirkulasi yang berkurang pada 

jaringan lemak atau kesulitan teknik operasi saat melewati lapisan lemak. 

5) Kolonisasi dengan mikroorganisme  

6) Perubahan respon imun (HIV/AIDS dan penggunaan kortikosteroid jangka 

panjang). 

7) Lamanya perawatan sebelum operasi  

Faktor Operasi: 

1) Lamanya operasi  

2) Profilaksis antimikroba  

3) Ventilasi ruang operasi  

4) Pembersihan atatu sterilisasi instrumen 

5) Teknik pembedahan  

6) Hemostasis yang buruk 

7) Trauma jaringan  

(Burnicardi et al., 2006) 

d. Gejala dan Tanda 

Pasien merasakan beberapa gejala yang dirasakan saat terjadi infeksi pada 

luka operasi: 

1) Nyeri 

2) Hipotermi  atau hipertermi 

3) Tekanan darah rendah 
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4) Palpitasi 

5) Keluar cairan dari luka operasi, bisa berupa darah atau nanah (berwarna dan 

berbau). 

6) Bengkak (pasien merasa nyeri, sekitar daerah yang membengkak terasa hangat 

dan berwarna merah). 

(Elliot et al., 2013) 

e. Klasifikasi 

Klasifikasi luka operasi berdasarkan kontaminasinya dan peningkatan 

resiko operasi sebagai berikut: 
Tabel 1. Klasifikasi luka operasi  

Klasifikasi Gambaran Infektif 
Resiko (%) 

Bersih (Kelas I) Luka yang tidak menembus rongga-rongga di dalam tubuh 
termasuk traktus gastrointestinalis, respiratorius dan traktus 
urogenitalis. Tidak ada pelanggaran terhadap teknik aseptik dan 
tidak ada proses peradangan di tempat lain. Tempat pembedahan 
steril dan kontaminasi bersumber dari luar. Staphylococcus 
aureus adalah penyebab terbanyak pada luka bersih. Contoh 
prosedur adalah seperti operasi hernia. 

1-5 

Bersih terkontaminasi 
(Kelas II) 

pencemaran yang berarti. Pelanggaran kecil terhadap teknik 
aseptik juga diklasifikasikan sebagai luka bersih terkontaminasi. 
Pada luka jenis ini terjadi infeksi dari bakteri endogen. Contoh 
prosedur operasi adalah kolesistektomi dan appendektomi. 

5-15 

Terkontaminasi 
(Kelas III) 

Luka operasi ada inflamasi akut tanpa terdapatnya pus. Luka 
traumatik (<4jam) dan luka operasi yang disertai pelanggaran 
besar terhadap teknik aseptik digolongkan dalam luka 
terkontaminasi 

15-40 

Kotor terinfeksi 
(Kelas IV) 

Luka operasi yang tercemari oleh pus atau terdapat perforasi 
fiscus. Luka traumatik yang lama yaitu lebih dari 4 jam 
digolongkan dalam luka kotor 

>40 

        (Horan et al., 1999) 

2. Antibiotik 

a. Klasifikasi dan Mekanisme Kerja Antibiotik 

Ada tiga cara dalam klasifikasi antibiotik yaitu berdasarkan sifat antibiotik 

(bakteriostatik atau bakterisid), target antibiotik pada bakteri, struktur kimia 

antibiotik. Bakterisid yaitu antibiotik yang memiliki kemampuan untuk 

membunuh bakteri sedangkan bakteriostatik yaitu antibiotik yang memiliki 

kemampuan untuk menghambat pertumbuhan bakteri (Katzung, 2004). 

 Antibiotik seperti golongan aminoglikosida dapat meningkat aktivitasnya 

dari bakteriostatik menjadi bakterisid bila kadar antibiotiknya ditingkatkan 

melebihi KHM. Secara umum, obat-obat yang aktif pada dinding sel adalah 
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bakterisid, dan obat - obat yang menghambat sintesis protein adalah bakteriostatik 

(Katzung, 2004). 

 Antibiotik yang bersifat bakteriostatik adalah kloramfenikol dan 

eritomisin, sedangkan antibiotik yang bersifat bakterisid adalah penisilin, 

sefalosporin, dan aminoglikosida (dosis besar). Antibiotik yang bersifat 

bakteriostatik lebih berhasil dalam pengobatan karena menghambat peningkatan 

jumlah bakteri dalam populasi, dan selanjutnya mekanisme pertahanan host yang 

akan menangani infeksi bakteri tetapi pada pasien dengan gangguan sistem imun, 

sebaiknya digunakan antibiotik yang bersifat bakterisid (Katzung, 2004). 

 Antibiotik juga dapat dikelompokkan berdasarkan mekanisme kerjanya 

yaitu: 

1) Antibiotik yang menghambat sintesis dinding sel. Antibiotik yang termasuk 

kelompok ini adalah penisilin, sefalosporin, basitrasin, dan vankomisin. 

2) Antibiotik yang merusak membran plasma. Antibiotik yang termasuk 

kelompok ini adalah polikmisin, dan amfoterisin. 

3) Antibiotik yang menghambat sintesis protein. Antibiotik yang termasuk 

dalam kelompok ini adalah klindamisin, tetrasiklin, eritomisin, 

kloramfenikol. 

4) Antibiotik yang menghambat asam nukleat. Antibiotik yang termasuk dalam 

kelompok ini adalah rifampisin dan golongan kuinolon.  

5) Antibiotik yang menghambat sintesis metabolit esensial. Antibiotik yang 

termasuk kelompok ini adalah sulfonamid, kotrimoksazol, dan asam-asam p-

amino salisilat. 

( Locke et al., 2013) 

b. Resistensi Kuman terhadap Antibiotik 

Resistensi didefinisikan sebagai tidak terhambatnya pertumbuhan bakteri 

dengan pemberian antibiotik secara sistemik dengan dosis normal atau kadar 

hambat minimalnya. Timbulnya resistensi terhadap suatu  antibiotik dapat terjadi 

berdasarkan mekanisme bakteri mensintesis suatu enzim inaktivator atau 

penghancur antibiotik. Misalnya Staphylococcusresisten terhadap penisilin G 

menghasilkan beta laktamase, yang merusak obat tersebut. Bakteri juga dapat 
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mengekspresikan enzim yang dapat menambahkan suatu gugus kimia ke dalam 

antibiotik, sehingga menghambat aktivitas antibiotik tersebut. Misalnya bakteri 

menjadi resisten terhadap aminoglikosida dengan mengekspresikan enzim yang 

menginaktivasi antibiotik dengan menambahkan gugus asetil, amino, dan 

adenosin ke dalam molekul antibiotik (Gillespie & Kathleen, 2009). 

Mekanisme lainnya yaitu bakteri secara alami resisten terhadap antibiotik 

karena envelope sel-nya impermeabel terhadap antibiotik tertentu. Misalnya 

organisme Gram negatif, terutama Pseudomonas spp yang bersifat impermeabel 

terhadap beberapa antibiotik beta laktam. Mekanisme lainnya yang sering 

ditemukan adalah bakteri membuat suatu jalur alternatif untuk menghindari 

blokade metabolisme akibat antibiotik. Misalnya Staphylococcus aureus menjadi 

resisten terhadap metisilin atau flukoksasilin jika mendapat gen mecA. Gen ini 

mengkode protein pengikat penisilin alternatif (alternative penicillin-binding 

protein) yang tidak dihambat oleh metisilin (Locke et al., 2013). 

 

c. Uji Sensitivitas Antibiotik 

Tes uji kepekaan antibiotik merupakan suatu metode untuk kerentanan 

suatu organisme terhadap terapi antibiotik yang diberikan. Apabila organisme 

infeksisus telah dikenali, kemudian organisme tersebut dikultur dan diuji terhadap 

beberapa jenis antibiotik (tergantung jenis mikroba Gram negatif atau Gram 

positif). Apabila pertumbuhan mikroba dihambat oleh aksi obat tersebut, 

dinamakan sensitif atau peka terhadap antibiotik tersebut. Jika pertumbuhan 

mikroba tidak dihambat oleh antibiotik, dinamakan resisten terhadap obat tersebut 

(Gillespie & Kathleen, 2009). 

Berbagai metode dapat digunakan untuk mengetahui kerentanan. Metode 

dari British Society of Antimicrobial Chemotherapy (BSAC) dan Clinical 

Laboratory Standart Institute (CLSI) menggunakan kondisi yang terstandarisasi 

untuk membedakan bakteri yang sensitif dengan bakteri yang resisten berdasarkan 

diameter zona penghambatan pertumbuhan antimikroba (Gillespie & Kathleen, 

2009). 
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Identifikasi mikroba selalu dikerjaan bersamaan dengan tes AST hal ini 

dapat memberi gambaran jenis mikroba yang telah dikultur sekaligus mengenali 

jenis antibiotik yang harus dipertimbangkan. Kepekaan suatu isolasi terhadap 

antibiotik tertentu diukur dengan mencapai Minimum Inhibitory Concentration 

(MIC).MIC merupakan konsentrasi minimal (diuji di double dilutions) antibiotik 

dimana isolat tidak dapat memberikan pertumbuhan yang tampak setelah inkubasi 

(Gillespie & Kathleen, 2009). 

Uji sensitivitas kuman terhadap antibiotik sekarang ini bisa menggunakan 

suatu alat yang dinamakan vitek. Vitek merupakan sistem identifikasi otomatis 

untuk mikroorganisme. Vitek dibagi menjadi dua berdasarkan lama kerjanya yaitu 

vitek two compact mampu mengidentifikasi jenis bakteri dan jenis antibiotik 

dalam waktu 4 jam dan vitek MS (Mass Spectrophotometry) mampu 

mengidentifikasi jenis kuman dalam waktu 2 menit. Penggunaan vitek MS dalam 

uji sensitivitas kuman terhadap antibiotik lebih sederhana, nyaman, dan akurat. 

Fungsi alat kesehatan ini penting karena selain bisa mengecek jenis kuman. Alat 

ini bisa mendeteksi kepekaan kuman terhadap antibiotik dalam waktu cepat, tetapi 

tetap ada proses lain seperti pengambilan sampel sehingga total waktu yang 

dibutuhkan dengan metode baru ini kurang dari 2 hari (Dubois et al., 2012) 

 

d. Kepekaan Kuman Terhadap Antibiotik 

Rumah sakit merupakan tempat penggunaan antibiotik paling banyak 

ditemukan. Di negara yang sudah maju 13-17% dari seluruh penderita yang 

dirawat di rumah sakit mendapatkan antibiotik baik secara tunggal ataupun 

kombinasi, sedangkan di negara berkembang 30-80% penderita yang dirawat di 

rumah sakit mendapatkan antibiotik (Sudoyo et al., 2007). 

Diketahuinya pola kepekaan kuman juga sangat bermanfaat untuk 

menetapkan kebijakan perputaran penggunaan antibiotik (antibiotics cycling) 

sebagai salah satu upaya meminimalkan kejadian resistensi. Perubahan 

penggunaan antibiotik untuk pengobatan suatu infeksi sangat mungkin dan 

bahkan harus dilakukan dengan catatan atas dasar pertimbangan pola kepekaan 

kuman dengan demikian terapi antibiotik diharapkan dapat memberikan hasil 

yang optimal (Sudoyo et al.,2007). 
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E. Keterangan Empiris 

Dalam penelitian ini diharapkan mampu memperoleh data ilmiah sebagai 

berikut: 

1. Bakteri penyebab infeksi pada pasien luka operasi di RSUD Dr.Moewardi 

periode Januari-Juli 2015. 

2. Antibiotik yang masih poten pada uji sensitivitas penderita infeksi luka operasi 

di RSUD Dr. Moewardi periode Januari-Juli 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


