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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Di daerah tropis seperti Indonesia banyak dijumpai penyakit infeksi yang 

disebabkan oleh kuman, maka untuk menanggulanginya diperlukan antibiotik. 

Penggunaan antibiotik sebagian besar digunakan di rumah sakit, maka diperlukan 

manajemen yang dapat mengontrol infeksi, pengawasan kuman yang resisten, 

mengawasi penggunaan antibiotik di rumah sakit, membuat suatu kesinambungan 

untuk pemakaian antibiotik dan profilaksis, serta memonitor penggunaan 

antibiotik sehingga dapat meningkatkan penggunaan antibiotik yang rasional. Pola 

kepekaan dapat digunakan sebagai tata laksana yang efektif dari penggunaan 

antibiotika di ruang Intensive Care Unit (ICU) RSUD Dr. Moewardi dan sebagai 

terapi awal antibiotik di ruang ICU. Penelitian terhadap kepekaan bakteri di ruang 

ICU sangat dibutuhkan sehingga pengontrolan dan pengawasan terhadap 

antibiotika dapat dilaksanakan (Refdanitaet al., 2015).  

Pada literatur terbaru menunjukkan bahwa resistensi antibiotik berhasil 

dicegah dengan upaya antara lain pencegahan pada tingkatan kontak antara 

petugas kesehatan dan pasien, membersihkan lingkungan dengan tepat, 

penggunaan antibiotik yang efektif dan kebersihan dari pekerja kesehatan. 

Resistensi antibiotik merupakan masalah kesehatan global yang signifikan. 

Menurut CDC, US Public Health Service dan WHO untuk membatasi penyebaran 

resistensi komponen utamanya yaitu dilakukan pengendalian infeksi (Dekker, 

2005).   

Penyakit infeksi menempati urutan teratas yang menyerang penduduk 

negara berkembang, termasuk Indonesia. Berdasarkan laporan WHO tahun 1997, 

terdapat 17 juta orang meninggal pertahun akibat penyakit bronkopneumonia 

(Almasdy et al., 2013). Pada penelitian sebelumnya menurut Geestet al (1997) 

dari 515 pasien yang dirawat di ICU, 36% memiliki setidaknya satu infeksi. 

Semua antibiotik yang diresepkan sebesar 49% untuk infeksi saluran pernafasan, 

19% untuk infeksi perut dan 13% untuk sepsis. Semua resep antibiotik untuk 
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infeksi bakteriologis sebesar 59%, 28% untuk non-bakteriologis, dan 13% untuk 

profilaksis. Hampir semua antibiotik diresepkan untuk pasien infeksi 

bakteriologis, sehingga untuk infeksi pernafasan hanya 49% dari semua antibiotik 

yang digunakan. Pencegahan infeksi saluran pernafasan adalah hal yang efektif 

untuk mengurangi penggunaan antibiotik. Fauziyah et al., (2011) mengatakan 

bahwa belum ada pedoman yang baku untuk lama penggunaan antibiotik empiris, 

tetapi setelah diberikan antibiotik empiris sebaiknya dilakukan evaluasi selama 

48-72 jam, jika tidak menunjukkan adanya perbaikan maka pemberian antibiotik 

dapat diganti, jika menunjukkan perbaikan maka pemberian antibiotik dapat 

dilanjutkan sampai pasien sembuh dan pemberian antibiotik dihentikan setelah 7 

hari. Penelitian menurut Lucianaet al., (2015)  data 410 pasien dari ICU 

pemberian antibiotik pada terapi empiris sebanyak 805 dan 107 berdasarkan terapi 

definitif. Pemberian antibiotik empiris sebanyak 596 yang tidak pantas dan pada 

terapi definitif 84 yang tidak pantas. Faktor utama yang mempengaruhi 

kesesuaian dalam pemilihan antibiotik adalah tempat infeksi, kondisi 

komorbiditas dan status ekonomi pasien.  

Intensive Care Unit (ICU) yaitu salah satu unit pelayanan di rumah sakit 

dengan staf dan perlengkapan yang khusus, yang ditujukan untuk observasi, 

perawatan dan terapi pasien gawat karena penyakit atau komplikasi-komplikasi 

yang dapat mengancam jiwa. Penelitian ini dilaksanakan di ICU dengan alasan 

karena ICU merupakan tempat berkembang biaknya bakteri yang dapat 

menyebabkan infeksi pada pasien.  

Bakteri yang resisten terhadap antibiotik merupakan masalah yang global, 

sehingga penggunaan antibiotik yang sangat tepat merupakan bagian dari hasil 

terapi. Diharapkan dengan penelitian ini, peneliti mengetahui penggunaan 

antibiotik empiris yang tepat berdasarkan hasil terapi di ruang ICU RSUD Dr. 

Moewardi selama periode 2015. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas dapat dirumuskan 

masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana gambaran pemberian antibiotik pada terapi empiris di ruang  ICU 

RSUD Dr. Moewardi periode 2015? 

2. Bagaimana hasil terapi pemberian antibiotik pada terapi empiris di ruang ICU 

RSUD Dr. Moewardi periode 2015? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan 

penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui gambaran pemberian antibiotik pada terapi empiris di 

ruang ICU RSUD Dr. Moewardi periode 2015 

2. Untuk mengetahui hasil terapi pemberian antibiotik pada terapi empiris di 

ruang ICU RSUD Dr. Moewardi periode 2015 

 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Antibiotik 

a.  Definisi 

Antibiotik adalah zat biokimia yang diproduksi oleh mikroorganisme, 

yang dalam jumlah kecil dapat menghambat pertumbuhan atau membunuh 

pertumbuhan mikroorganisme lain (Harmita et al., 2008). Antibiotik 

termasuk obat keras yang dipakai untuk mengobati penyakit infeksi yang 

disebabkan oleh bakteri. Antibiotik tidak akan efektif untuk mengobati 

penyakit yang disebabkan oleh virus (Ramadhan, 2015). Penggunaan 

antibiotik yang sembarangan dan tidak tepat dosis, dapat menggagalkan terapi 

pengobatan yang sedang dilakukan. Penggunaan antibiotik yang terlalu 

berlebihan dapat memicu terjadinya resistensi antibiotik.Penggunaan 

antibiotik yaitu digunakan untuk mengobati berbagai jenis infeksi yang 

disebabkan oleh kuman atau untuk prevensi infeksi, misalnya pembedahan 
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besar. Secara profilaktik diberikan pada pasien dengan sendi dan klep jantung 

buatan (Tjay and Rahardja, 2007).  

Antibiotik dikatakan semakin efektif, jika nilai kadar hambat minimum 

(KHM) dan kadar bunuh minimum (KBM) kecil untuk suatu mikroba, nilai 

kedua parameter tersebut dapat bervariasi tergantung jenis mikroba yang 

dihambat atau dibunuh, dan tergantung dari mana mikroba tersebut berasal 

(biakan murni atau isolat klinik). Kadar terapeutik obat belum tentu sama 

antar individu artinya, jika obat dengan dosis dan jalur pemberian yang sama 

diberikan kepada dua orang pasien belum tentu menimbulkan farmakokinetik 

dan farmakodinamik yang sama (Hakim, 2012).  

b.  Macam Antibiotik 

Macam-macam antibiotik menurut (Gillespie and Bamford, 2009): 

1. Antibiotik beta-laktam 

Penisilin berfungsi menghambat ikatan silang peptidoglikan. Penisilin 

telah dimodifikasi untuk memiliki ketahanan terhadap penisilinase atau 

memiliki antibakteri spektrum luas, misalnya: penisilin alami (penisilin 

G, penisilin V), penisilin yang resisten terhadap penisilinase 

(flukloksasilin), aminopenisilin (ampisilin), penisilin spektrum luas 

(piperasilin), penisilin dan inhibitor β laktam (amoksisilin dan 

klavulanat). Penisilin G dengan pemberian oral tidak stabil karena 

adanya asam lambung sehingga baik diberikan secara intravena, tapi 

pada penisilin V stabil dalam pemberian oral. Pada aminopenisilin dan 

flukloksasilin diabsorbsi secara oral, dan sisanya diberikan secara 

intravena. 

2. Sefalosporin  

Terdapat lima golongan sefalosporin, yaitu: (1) sefalosporin oral dengan 

spektrum Gram-positif; (2) obat yang dapat diinjeksi (sefuroksim) yang 

aktif melawan Gram-positif; (3) sefotaksim atau seftriakson yang aktif 

melawan Gram-negatif; (4) golongan spektrum luas yang dapat diberikan 

secara oral; (5) antipseudomonas (seftazidim). 
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3. Monobaktam  

Golongan antibiotik spektrum luas yang memiliki aktivitas anti anaerob. 

Imipenem dan meropenem memiliki efek antipseudomonas untuk itu 

lebih baik diberikan secara intravena. 

4. Aminoglikosida  

Aminoglikosida diberikan secara parenteral dan pada cairan ekstraseluler 

terbatas. Jumlah aminoglikosida yang mendekati kadar terapeutik akan 

bersifat toksik pada ginjal dan saraf kranial ke VII, sehingga dalam 

penggunaannya memerlukan pemantauan konsentrasi serum. 

5. Glikopeptida (vankomisin, teikoplanin) 

Resistensi bakteri yang jarang terjadi, saat ini ditemukan pada 

enterokokus yang diisolasi di rumah sakit dan beberapa Saphylococcus 

aureus. Golongan ini tidak dapat diabsorbsi secara oral, sehingga 

pemberiannya diberikan secara intravena. Namun, pengecualian pada 

vankomisin oral untuk mengobati kolitis pseudomembranosa. 

Daptomisin aktif melawan organisme Gram positif dengan aktivitas 

membunuh secara cepat secara in vitro. 

6. Kuinolon  

Golongan ini digunakan untuk pengobatan dosis tunggal pada infeksi 

genitalia. Florokuinolon aktif melawan patogen Gram negatif dan baik 

diabsorbsi secara oral serta terdistribusi luas menembus dinding sel. 

Untuk obat baru (moxifloksasin) aktif melawan patogen Gram positif. 

7. Makrolida (eritromisin, azitromisin, dan klaritromisin) 

Golongan ini diabsorbsi secara oral, terdistribusi dalam cairan tubuh 

total, melintasi plasenta, dan terkonsentrasi di makrofag, dan hati, serta 

diekskresi melalui empedu. 

8. Streptogramin 

Pristinomisin adalah bakterisida streptogramin semisintetik yang terdiri 

dari kuinupristin dan dalfapristin. Golongan ini aktif membunuh patogen 

Gram positif dan Gram negatif secara luas. Golongan ini digunakan 

untuk mengobati infeksi Gram positif yang resisten. 
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9. Oksazolidinon  

Golongan ini paling aktif dalam membunuh Gram positif dan digunakan 

untuk mengobati infeksi Gram positif yang resisten. 

10. Metronidazol  

Golongan ini aktif melawan semua organisme anaerob, juga aktif 

melawan beberapa spesies protozoa. Obat ini diabsorbsi secara oral dan 

dapat diberikan secara parenteral. 

11. Tetrasiklin  

Golongan ini aktif melawan patogen Gram positif dan Gram negatif. 

Doksisiklin dapat melawan beberapa protozoa, diabsorbsi secara oral, 

memiliki waktu paruh panjang, dan kadar terapeutik yang adekuat 

sehingga dapat dicapai dengan dosis sekali sehari. Untuk obat baru 

seperti tigesiklin dapat mengobati infeksi Gram negatif yang resisten. 

12. Sulfonamida dan trimetoprim 

Golongan ini untuk saat ini jarang digunakan dalam pengobatan infeksi 

bakteri, tetapi memiliki peran penting dalam tata laksana Pneumocystis 

jiroveci dan infeksi protozoa termasuk malaria. Sulfonamida dapat 

diberikan secara intravena, namun diabsorbsi dengan baik ketika 

diberikan secara oral. 

c.  Antibiotik Rasional 

Pemberian antibiotik secara rasional diharapkan dapat memberikan 

dampak yang positif. Adapun yang meliputi pemberian antibiotik secara 

rasional yaitu pemilihan jenis antibiotik yang tepat, dosisnya, cara pemberian 

dan penghentian obat yang berkualitas baik yang sudah terbukti manfaatnya, 

aman pemakaiannya dan harganya terjangkau untuk pasien (Amin, 2014).  

d.  Antibiotik Tidak Rasional 

Dampak yang tidak diinginkan dari penggunaan antibiotik yang tidak 

rasional antara lain: 1) adanya bakteri yang resisten terhadap antibiotik, 2) 

munculnya penyakit baru akibat bakteri resisten, 3) terjadinya efek samping 

obat, 4) perawatan pasien menjadi lebih lama, 5) biaya pengobatan menjadi 
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lebih mahal, 6) menurunnya kualitas pelayanan kesehatan, 7) dapat 

menyebabkan kematian (Wilianti, 2009).  

Anggota Komite Pengendalian Resistensi Antimikroba (KPRA) Taralan 

Tambunan menyatakan bahwa penggunaan antibiotik yang tidak rasional 

dapat menjadi tidak ampuh melawan bakteri penyebab penyakit. Sebab, 

bakteri tersebut dapat menjadi kebal terhadap antibiotik. Menurut Taralan 

“Kini ada bakteri resisten pada tiga golongan antibiotik. Rumah sakit harus 

bisa mengendalikan penyebaran bakteri yang kebal ini.” Terkait dengan hal 

itu, masyarakat dihimbau agar menggunakan antibiotik dengan bijak 

(Kompas, 2015).  

Pada penelitian sebelumnya mengenai evaluasi penggunaan antibiotik 

dapat disimpulkan bahwa masih terdapat berbagai ketidakrasionalan dan 

interaksi dalam penggunaan antibiotik pada penderita bronkopneumonia di 

ruang rawat inap (Almasdy et al., 2013).  

2. Terapi Empiris 

a. Antibiotik pada Terapi Empiris 

Penggunaan antibiotik pada terapi empiris dimaksudkan adalah 

penggunaan antibiotik pada kasus infeksi yang jenis bakteri penyebabnya 

belum diketahui, diharapkan dengan penggunaan antibiotik pada terapi 

empiris ini dapat menghambat pertumbuhan bakteri yang diduga menjadi 

penyebab kasus infeksi sebelum diperoleh hasil pemeriksaan mikrobiologi. 

Jangka waktu yang diberikan untuk antibiotik empiris yaitu 48-72 jam. 

Selanjutnya harus dilakukan evaluasi berdasarkan data mikrobiologis, kondisi 

klinis pasien dan data penunjang lainnya (Depkes RI, 2011). 

b. Penggunaan Terapi Empiris 

Rumah sakit dan ICU merupakan tempat bakteri berkembang biak yang 

disebabkan terjadinya penggunaan prosedur invasif, terjadi transmisi infeksi 

pada setting ICU dan bisa juga karena penggunaan berbagai antibiotik. Pasien 

yang dirawat di ICU umumnya memiliki penyakit berat dan dalam kondisi 

imunokompromais. Pada saat pengambilan keputusan terkait penggunaan 

antibiotik pada terapi empiris sulit untuk memutuskan antara mengurangi 
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penggunaan antibiotik untuk menurunkan resistensi bakteri dan penggunaan 

antibiotik yang terlambat atau tidak signifikan akan meningkatkan angka 

kesakitan dan kematian (Adisasmito and Tumbelaka, 2006). Sebagian besar 

pasien yang dirawat di ICU menerima antibiotik, namun ada data tentang 

durasi pengobatan yang optimal. Data tersebut dikontrol secara ketat 

termasuk penggunaan antibiotik pada terapi empiris. Sehingga diharapkan 

terapi empiris dapat signifikan mengurangi pengembangan resistensi tanpa 

harus merugikan hasil terapi (Cuthbertsonet al., 2004).  

Secara garis besar menurut penyebab asal kuman, infeksi dibedakan 

menjadi 2 yaitu infeksi komunitas dan infeksi nosokomial. Disebut infeksi 

komunitas jika sumber infeksinya didapatkan di masyarakat dan disebut 

infeksi nosokomial jika sumber infeksinya di rumah sakit. Terapi antibiotik 

dapat dilakukan secara empiris atau definitif. Pemberian antibiotik pada terapi 

empiris harus mencakup semua bakteri yang potensial, karena bakteri 

penyebabnya belum diketahui. Jadi, dugaan tersebut harus berdasarkan peta 

kuman yang ada di Rumah Sakit yang bersangkutan. Bila bakteri 

penyebabnya telah diketahui, maka dilakukan terapi definitif sesuai dengan 

bakteri yang didapat (Guntur, 2007).  

c. Evaluasi Penggunaan Antibiotik Empiris 

Evaluasi penggunan antibiotik empiris dapat dilakukan sebagai berikut 

(Depkes RI, 2011) : 

Tabel 1. Evaluasi penggunaan antibiotik 

Hasil 

Kultur 
Klinis Sensitivitas Tindak Lanjut 

+ membaik sesuai 
Lakukan sesuai prinsip 

"Dengan Eskalasi" 

+ membaik tidak sesuai 
Evaluasi Diagnosis dan 

Terapi 

+ tetap/memburuk seuai 
Evaluasi Diagnosis dan 

Terapi 

+ tetap/memburuk tidak sesuai 
Evaluasi Diagnosis dan 

Terapi 

- membaik 0 
Evaluasi Diagnosis dan 

Terapi 

- tetap/memburuk 0 
Evaluasi Diagnosis dan 

Terapi 
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E. Landasan Teori 

Untuk mengurangi dan mengatasi permasalahan terkait penyakit infeksi 

dilakukan program pencegahan infeksi yang memerluan pengelolaan antara lain 

meliputi: (1) pembentukan tim pencegahan dan pengendalian infeksi disetiap 

pusat pelayanan kesehatan, tim ini diharapkan mampu menyusun standar praktek 

pencegahan infeksi yang dapat dilaksanakan sesuai dengan kemampuan, sarana, 

dana dan tenaga yang ada; (2) mengadakan pendidikan dan pelatihan tentang 

prinsip dan praktek pencegahan infeksi di pusat pelayanan kesehatan, diharapkan 

dapat meningkatkan pengetahuan, kewaspadaan serta membina sikap dan 

tanggung jawab; (3) memenuhi kebutuhan alat dan sarana untuk pelaksanaan 

standar minimal pencegahan infeksi; (4) pemantauan dan evaluasi secara berkala 

harus tetap diselenggarakan untuk mengetahui apakah standar yang telah 

dipraktekkan dan sarana yang dibutuhkan selalu terpenuhi; (5) tanggap dan 

bertindak langsung bila timbul masalah infeksi (Guntur,  2007).  

Hasil dari penelitian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa terdapat 

hubungan antara penggunaan antibiotik empiris dengan kepekaan bakteri. Data 

yang didapat menunjukkan bahwa antibiotik yang paling besar memberikan hasil 

sensitif adalah Imipenem, dan antibiotik yang paling kecil memberikan hasil 

sensitif adalah Seftriakson (Fauziyahet al.,  2011). 


