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Abstrak 

Ulkus diabetikum adalah luka terbuka yang ada dipermukaan kulit atau selaput lendir 

yang dapat diinvasi oleh kuman sehingga menimbulkan infeksi dan memerlukan 

pengobatan dengan antibiotik. Kejadian ketidaktepatan pemilihan antibiotik dapat 

menyebabkan ulkus yang tidak segera sembuh sehingga merugikan pasien. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui ketepatan penggunaan antibiotik pada pasien diabetes 

melitus tipe 2 dengan komplikasi ulkus/gangren di RSUD Dr Moewardi Surakarta. 

Penelitian ini merupakan penelitian non eksperimental secara deskriptif dengan 

melakukan observasi terhadap rekam medik pasien ulkus diabetikum yang menjalani 

rawat inap dan mendapatkan peresepan antibiotik. Hasil penelitian menunjukkan 

antibiotik yang digunakan di RSUD Dr Moewardi Surakarta yaitu metronidazol (4,8%), 

vankomisin (4,8%) dan antibiotik kombinasi yaitu seftriakson-metronidazol (47,6%), 

seftriakson-metronidazol-klindamisin (4,8%), levofloksasin-azitromisin-seftriakson 

(4,8%), kotrimoksazol-siprofloksasin (4,8%), metronidazol-meropenem (4,8%), 

seftriakson-metronidazol-gentamisin (4,8%), metronidazol-klindamisin-siprofloksasin 

(4,8%), seftriakson-levofloksasin (4,8%), dan seftriakson-metronidazol-siprofloksasin 

(9,5%). Hasil evaluasi menurut kriteria ketepatan penggunaan antibiotik yaitu 100% 

tepat indikasi, 100% tepat pasien, 42,3% tepat obat, dan 61,9% tepat dosis. 

Kata Kunci: Diabetes melitus tipe 2, ulkus diabetikum, antibiotik 

Abstracts 

Diabetic ulcers are open sores that contained surface of the skin or mucous membranes 

that can be invaded by the bacteria causing the infection and need treatment with 

antibiotics. Incident imprecision antibiotic treatment can cause ulcer that does not soon 

recover to the detriment of patients. This study aims to determine the accuracy of the use 

of antibiotics in patients with type 2 diabetes mellitus with complications of 

ulcer/gangrene in RSUD Dr Moewardi Surakarta. This study is a non-experimental 

descriptive to observe the medical records of diabetic ulcer patients undergoing inpatient 

and get antibiotic prescribing. The results of this study showed antibiotics used in RSUD 

Dr Moewardi Surakarta are metronidazole (4.8%), vancomycin (4.8%) and antibiotics 

combination are ceftriaxone-metronidazole (47.6%), ceftriaxone-metronidazole-

clindamycin (4,8%), levofloxacin-azithromycin-ceftriaxone (4.8%), cotrimoxazole-

ciprofloxacin (4.8%), metronidazole-meropenem (4.8%), ceftriaxone-metronidazole-

gentamicin (4.8%), metronidazole-klindamisin-ciprofloxacin (4.8%), ceftriaxone-

levofloxacin (4.8%), and ceftriaxone-metronidazole-ciprofloxacin (9.5%). The results of 

the evaluation according to criteria appropriate usage of antibiotics that is 100% accurate 

indication, 100% for appropriate of patients, 42.3% for drug, and 61.9% for dose. 

Keywords: Diabetes mellitus type 2, diabetic foot ulcer, antibiotics 
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1. PENDAHULUAN  

Diabetes tipe 2 merupakan keadaan tubuh yang resisten pada insulin. Tubuh sebenarnya 

memiliki insulin yang cukup untuk mengubah glukosa menjadi energi, hanya saja insulin tidak dapat 

berikatan dengan reseptornya sehingga terjadilah penumpukan glukosa dalam darah (American 

Diabetes Association, 2015). Diabetes yang berlangsung lama dan tidak segera diobati dapat 

menimbulkan kompikasi (International Diabetes Federation, 2012). Komplikasi diabetes melitus 

dapat digolongkan menjadi komplikasi akut yaitu diabetes ketoasidosis, hiperosmolar non ketolik, 

dan hipoglikemia serta komplikasi kronis yaitu  makroangiopati dan mikroangiopati yang keduanya 

juga membawa dampak merugikan perihal peningkatan biaya kesehatan yang cukup besar (Perkeni, 

2006). 

Ulkus diabetikum merupakan keadaan mikroangiopati yaitu neuropati perifer yang dapat 

memicu adanya luka terbuka pada permukaan kulit. Luka terbuka bisa menjadi infeksi karena 

masuknya bakteri dan akan berkembang dengan cepat karena didikung oleh gula darah yang tinggi 

(Waspadji, S., 2006). Hampir 50% dari pasien diabetes terkena ulkus kaki.Salah satu 

penatalaksanaan infeksi ulkus kaki adalah dengan pemberian antibiotik.Durasi dalam pemberian 

antibiotik ini harus didasarkan pada tingkat keparahan ulkus yaitu tidak adanya infeksi, infeksi 

ringan, sedang, dan berat yang didasarkan pada besarnya luka dan ada tidaknya tanda-tanda 

peradangan. Tanda-tanda infeksi adalah peningkatan jumlah sel darah putih, peningkatan 

sedimentasi eritrosit, dan demam (Lipsky et al., 2012; Lepantalo et al., 2011). Peresepan antibiotik 

yang kurang tepat akan menimbulkan masalah diantaranya akan meningkatkan angka kejadian 

resistensi baik resistensi mikroba terhadap antibiotik tunggal maupun kombinasi, peningkatan 

toksisitas akibat kesalahan pemilihan antibiotik dan pemberian dosis serta frekuensi dan durasinya, 

memicu timbulnya efek samping lain diluar penyakit yang diderita pasien, dan membuat infeksi 

menjadi lebih lama penyembuhannya yang berdampak pada lama perawatan dan biaya perawatan 

pasien yang tentunya merugikan (Kementrian Kesehatan RI, 2011).  

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Fitriani 2015, di rumah sakit Soeradji Tirtonegoro 

Klaten pada tahun 2014  dengan sampel sebanyak 25 data rekam medik, diketahui gambaran 

pengobatan ulkus/gangren berdasarkan Infectious Disease Society of America 2012 yaitu antibiotik 

tunggal golongan sefalosporin (92%), ceftriaxon (76%), cefixim (8%),  cefadroxil  (4%), dan 

cefotaxim  (4%),  serta antibiotik kombinasi  yaitu ceftriaxon-metronidazol (60%),  ceftriaxon-

clindamisin (12%), cefotaxim-metronidazol (4%), cefixim-metronidazol (2%). Hasil evaluasi 

ketepatan penggunaan antibiotik yaitu 100% tepat pasien, 68%  tepat obat dan 76% tepat dosis. 

Berdasarkan data penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa masih ada kejadian ketidaktepatan 
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penggunaan antibiotik dalam mengobati infeksi sehingga diperlukan adanya penelitian lebih lanjut 

dilokasi yang berbeda dengan populasi pasien yang berbeda pula mengenai evaluasi penggunaan 

antibiotik bagi pasien diabetes melitus tipe 2 dengan komplikasi ulkus/gangren.Penelitian ini 

diharapkan dapat meminimalisirkan penggunaan antibiotik yang tidak tepat. 

2. METODE 

2.1   Kategori dan rancangan penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian non eksperimental (observasional) dengan analisis 

secara deskriptif non analitik dan pengambilan sampel secara retrospektif dengan metode purposive 

sampling yang memenuhi kriteria inklusi. Populasi yang menjadi analisa pasien yang menderita 

diabetes melitus tipe 2 di instalasi rawat inap RSUD Dr Moewardi Surakarta pada tahun 2015 yang 

diteliti secara retrospektif melalui data rekam mediknya yang kemudian dibandingkan dengan 

Guideline National Health Service (NHS) 2014.  

2.2   Definisi operasional 

Definisi operasionalvariabel pada penelitian ini meliputi: 

a. Tepat indikasi adalah pemilihan obat yang digunakan harus sesuai dengan indikasi penyakit hasil 

diagnosis dokter. 

b. Tepat obat adalah ketepatan pemilihan obat dengan mempertimbangkan beberapa faktor seperti 

ketepatan kelas terapi dan jenis obat sesuai dengan kondisi pasien dengan tujuan mencapai efek 

terapi sesuai dengan penyakit.  

c. Tepat pasien adalah penggunaan obat harus disesuaikan dengan kondisi pasien dan tidak 

kontraindikasi untuk pasien.  

d. Tepat dosis adalah ketepatan jumlah obat yang diberikan yang harus berada dalam range terapi. 

Tepat obat juga meliputi ketepatan dalam frekuensi, dan durasi pemberian obat sesuai dengan 

kondisi pasien.  

2.3   Alat dan bahan 

a.     Alat  

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar pengumpulan data untuk mencatat 

data rekam medik pasien di RSUD Dr Moewardi Surakarta tahun 2015, Guideline National Health 

Service (NHS) tahun 2014, Guideline Infectious Disease Society of America (IDSA) tahun 2012, 

pedoman Drug Informational Handbook (DIH) tahun 2009, British National Formulary tahun 2011. 

b.    Bahan  

Bahan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah catatan rekam medik pasien 

yang sesuai dengan kriteria inklusi pada pasien diabetes di RSUD dr. Moewardi tahun 2015.  
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2.4   Jalannya penelitian  

Langkah-langkah penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Pembuatan proposal dan mengurus surat izin atau pengantar dari fakultas Farmasi kepada 

RSUD Dr Moewardi Surakarta untuk pengurusan Ethical Clearance dan mendapat izin 

melakukan penelitian. 

b. Penelusuran data dimulai dari observasi rekam medik pasien diabetes melitus dengan 

komplikasi ulkus/gangren yang menjalani rawat inap pada tahun 2015 di RSUD Dr 

Moewardi Surakarta.  

c. Pencatatan hasil penelusuran dimulai dari observasi catatan rekam medik RSUD Dr 

Moewardi Surakarta, kemudian dilakukan pengelompokkan pasien dilihat dari kriteria 

inklusi, sehingga diketahui jumlah total kasus yang masuk dalam kriteria inklusi penelitian. 

d. Data yang telah terkumpul akan dilakukan pengolahan dengan teknik analisis meliputi 

ketepatan indikasi, obat, pasien dan dosis. 

2.5 Analisis data 

a. Hasil yang diperoleh dianalisis dengan metode deskriptif kemudian disajikan dalam bentuk 

tabel atau gambar yang disertai dengan penjelasan. Data tersebut dianalisis untuk mengetahui 

ketepatan penggunaan antibiotik pada penderita diabetes melitus tipe 2 dengan kompikasi 

ulkus/gangren yang dirawat inap di RSUD Dr Moewardi Surakarta. 

b. Data dianalisis dengan membandingkan daftar obat yang tertera dalam rekam medik pasien 

kategori tepat indikasi, kategori tepat obat berdasarkan Guideline National Health Service 

(NHS) tahun 2014 dan Guideline Infectious Disease Society of America (IDSA) tahun 2012, 

kategori tepat pasien berdasarkanDrug Informational Handbook (DIH) tahun 2009, dan kategori 

tepat dosis berdasarkan British National Formulary tahun 2011. 

3.  HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Karakteristik pasien  

Berdasarkan hasil penelitian keseluruhan populasi pasien diabetes melitus tipe 2 dengan 

komplikasi ulkus/gangren di RSUD Dr Moewardi Surakarta tahun 2015 sebanyak 30 data rekam 

medik. Sebanyak 21 data dijadikan sebagai sampel sedangkan 9 lainnya gugur karena diagnosis 

infeksi diluar ulkus dan ketidak lengkapan data rekam medik.Karakteristik pasien disajikan pada 

Tabel 1. 
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Tabel 1. Karakteristik pasien rawat inap diabetes melitus tipe 2 dengan komplikasi ulkus/gangren di RSUD Dr 

Moewardi Surakarta yang memenuhi kriteria inklusi 

     

Karakteristik 

 

Jumlah pasien 

Persentase 

N=21 

Jenis kelamin  

Laki-laki 

Perempuan  

 

8 

13 

 

38,1% 

61,9% 

Usia 

36-45  

46-55  

56-65  

≥66 

 

4 

8 

7 

2 

 

19,0% 

38,1% 

33,3% 

9,5% 

Diagnosis  
DM tipe 2 + ulkus DM 

DM tipe 2 + ulkus DM+ anemia 

DM tipe 2 + ulkus DM+ dispepsia 

DM tipe 2 + ulkus DM+ hipertensi 

DM tipe 2 + ulkus DM+ kanker payudara 

DM tipe 2 + ulkus DM+ hiperglikemia berat 

DM tipe 2 + ulkus DM+ penurunan kesadaran 

DM tipe 2 + ulkus DM+ anemia + hipertensi + AKI 

DM tipe 2 + ulkus DM+ anemia + dispepsia + kolik abdomen 

DM tipe 2 + ulkus DM + hipertensi + anemia + hiponatremia ringan 

Derajat keparahan ulkus 
IDSA 

Ringan  

Sedang  

Berat (resiko sepsis)  

Wagner  

Grade 1-2 

Grade 3-4 

Kondisi keluar  

Sembuh 

Dalam perbaikan  

Pulang paksa 

Meninggal 

 
9 

1 

1 

3 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

 
 

2 

4 

6 

 

5 

4 

 

5 

5 

3 

8 

 
42,9% 

4,8% 

4,8% 

14,3% 

4,8% 

9,5% 

4,8% 

4,8% 

4,8% 

4,8% 

 
 

9,5% 

19,0% 

28,6% 

 

23,8% 

19,0% 

 

23,8% 

23,8% 

14,3% 

38,1% 
 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penderita ulkus diabetikum lebih banyak diderita oleh 

wanita yaitu sebanyak 62% dari keseluruhan penderita ulkus diabetikum yang lebih banyak diderita 

oleh usia tua yaitu diatas 45 tahun. Diagnosis merupakan langkah awal yang dilakukan sebelum 

seorang pasien mendapatkan tindakan mengenai penyakitnya. Diagnosis terbanyak yang diperoleh 

dari hasil penelitian adalah diabetes tipe 2 dengan ulkus diabetikum saja. Tanpa adanya komplikasi 

lain, diabetes melitus tipe 2 dapat menyebabkan ulkus apabila penyakit tersebut telah lama diderita 

oleh seseorang dan tidak mendapatkan pengobatan yang sesuai. Komplikasi terbanyak yang diderita 

pasien ulkus diabetikum adalah hipertensi kemudian hiperglikemi. Keduanya merupakan 

komorbiditas yang umum yang biasanya menjadi pengiring ulkus diabetikum (Frykberg et al., 2006).  

Hasil penelitian di RS X Surakarta membuktikan bahwa pasien ulkus diabetikum terbanyak yang 

menjalani rawat inap adalah penderita dengan derajat keparahan yang berat yaitu sebesar 28% yang 

didasarkan pada derajat keparahan berdasarkan Wagner tahun 1983 dan Infectious Disease Society of 
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America tahun 2012.  Banyaknya penderita rawat inap ini dapat disebabkan karena pasien dengan 

tingkat keparahan ulkus yang berat bisa mengalami gangguan sistemik seperti demam, muntah, syok,

hingga sepsis berat sehingga perlu penanganan lebih lanjut  (National Health Service, 2014). 

3.2   Karakteristik pengobatan  

a. Antibiotik 

Luka kronis merupakan kegagalan dari suatu jaringan dalam melakukan penyembuhan.Salah satu 

penatalaksanaan ulkus diabetikum adalah pemberian antibiotik. Rejimen antibiotik yang diberikan 

harus menyesuaikan dengan tingkat keparahan dan bakteri penginfeksi (Lipsky et al., 2012). 

Distribusi penggunaan obat disajikan pada Tabel 2. 

Tabel 2. Distribusi pemakaian antibiotik pada pasien rawat inap diabetes melitus tipe 2 dengan komplikasi 

ulkus/gangren 

Pola pemberian 

antibiotik 

Nama obat Jumlah kasus % 

N= 21 

Golongan antibiotik 

Sefalosporin  

Quinolon  

 

Makrolida  

Aminoglikosida  

Beta laktam  

Sulfonamid dan 

trimetropim 

Antibiotik tunggal 
 

Antibiotik kombinasi 

 

Seftriakson 

Siprofloksasin 

Levofloksasin 

Azitromisin 

Gentamisin  

Meropenem 

Kotrimoksazol 

 

Metronidazol  
Vankomisin  

Seftriakson + metronidazol 

Siprofloksasin + metronidazol + klindamisin 

Levofloksasin + azitromisin + seftriakson 

Kotrimoksazol + siprofloksasin  

Metronidazol + meropenem 

Seftriakson + metronidazol + gentamisin 

Metronidazol + klindamisin + sefrtriakson 

Seftriakson + levofloksasin 

Seftriakson + metronidazol + siprofloksasin 

 

16 

4 

2 

1 

1 

1 

1 

 

1 
1 

10 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

 

76,2% 

19,0% 

9,5% 

4,8% 

4,8% 

4,8% 

4,8% 

 

4,8% 
4,8% 

47,6% 

4,8% 

4,8% 

4,8% 

4,8% 

4,8% 

4,8% 

4,8% 

9,5% 

 

Hasil yang diperoleh dari data rekam medik pasien rawat inap di RS X Surakarta menyatakan bahwa 

terdapat 7 golongan antibiotik yang digunakan untuk pengobatan ulkus diabetikum yaitu golongan 

sefalosporin (seftriakson), quinolon (siprofloksasin dan levofloksasin), makrolida (azitromisin), 

aminoglikosida (gentamisin), sulfonamid dan trimetoprim (kotrimoksazol), dan antibiotik golongan 

lain (metronidazol, vankomisin, dan klindamisin).  Peresepan antibiotik terbanyak adalah 

metronidazol yakni sebanyak 17 pasien dari total keseluruhan 21 pasien ulkus diabetikum. 

Metronidazol merupakan antibiotik spektrum luas yang memiliki aktivitas untuk melawan kombinasi 

bakteri gram positif maupun gram negatif (National Institute for Health and Care Exellent, 2015) 

sehingga dapat dipilih sebagai antibiotik empiris sebelum dilakukan kultur bakteri untuk menentukan 

antibiotik definitif yang sesuai dengan bakteri penginfeksi.  
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b. Obat lain 

Tindakan pemberian terapi pada pasien dilakukan sesuai dengan diagnosis yang ditegakkan oleh 

dokter dengan tujuan untuk mencapai goal terapiyaitu kesembuhan. 

Tabel 3. Kelas terapi obat yang digunakan pasien rawat inap diabetes melitus tipe 2 dengan komplikasi 

ulkus/gangren 

Kelas terapi Jumlah 

kasus 

% 

N= 21 

Antidiabetes  

Injeksi Novorapid  

 

21 

 

100% 

Injeksi Lantus  

Injeksi Humolog rapid 

6 

1 

28,6% 

4,8% 

Cairan dan elektrolit 

Infus NaCl 0,9% 
Infus Ringer Laktat 

Infus Dextrose 

Infus Asering 

Infus Klinimix 

 

7 
11 

1 

2 

1 

 

33,3% 
52,4% 

4,8% 

9,5% 

4,8% 

Analgesik antipiretik dan NSAID 

Parasetamol  

Ketorolak 

 

7 

1 

 

33,3% 

4,8% 

Obat saluran cerna 

Ranitidin 

Omeprazol  

Sucralfat  

 

5 

9 

5 

 

23,8% 

42,9% 

23,8% 
Obat kardiovaskuler 

Captopril  

Furosemid 

ISDN 

Lisinopril 

Spironolakton 

Digoksin 

Candesartan 

Amlodipin  

 

4 

6 

3 

1 

2 

1 

2 

2 

 

19,0% 

28,6% 

14,3% 

4,8% 

9,5% 

4,8% 

9,5% 

9,5% 

Antidislipidemia  

Simvastatin  

 

2 

 

9,5% 

Antiplatelet 
Aspilet 

 
9 

 
42,9% 

Antihiperurisemi dan gout 

Allopurinol  

 

1 

 

4,8% 

Antianemia 

Asam folat 

 

3 

 

14,3% 

Vitamin dan mineral 

Vitamin B kompleks 

B-plex 

Vitamin K 

Vitamin B12 

CaCO3 

 

1 

2 

1 

1 

4 

 

4,8% 

9,5% 

4,8% 

4,8% 

19,0% 
Vitamin dan mineral  

Kalipar 

Ca Glukonas 

Glukonas Tab 

 

1 

3 

1 

 

4,8% 

14,3% 

4,8% 

Kortikosteroid 

Metilprednisolon 

 

4 

 

19,0% 

Obat hemostatik 

Asam Traneksamat 

 

1 

 

4,8% 

Antiemetik  

Metoklopramid  

 

2 

 

9,5% 
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Macam-macam kelas terapi obat yang digunakan disajikan pada Tabel 3. Dari hasil penelitian 

didapatkan bahwa obat terbanyak yang digunakan pasien rawat inap adalah obat antidiabetik, 

antibiotik, dan infus. Dalam kasus ini obat antidiabetes dan antibiotik merupakan 2 kelas terapi 

utama yang digunakan pada semua pasien dengan penyakit diabetes melitus tipe 2 dengan 

komplikasi ulkus/gangren karena kedua penyakit tersebut merupakan keluhan utama yaitu keluhan 

terpenting yang membuat pasien membutuhkan pertolongan medis seperti perawatan di rumah sakit 

(Nurhay Abdurrahman et al., 2005). Analgetik diberikan pada pasien ulkus diabetikum untuk 

mengatasi nyeri akibat lukanya.Analgetik yang diberikan berasal dari golongan antiinflamasi non 

steroid yaitu parasetamol dan ketorolak. Parasetamol selain sebagai anti nyeri juga dapat digunakan 

untuk mengatasi demam yang juga merupakan salah satu tanda adanya infeksi pada pasien ulkus 

diabetikum (Lepantalo, M.,et al., 2011).  

3.3 Ketepatan Penggunaan Antibiotik 

a. Tepat indikasi 

Tepat indikasi merupakan pemberian suatu obat atau terapi yang harus disesuaikan dengan 

penyakit yang diderita oleh pasien, dan penyakit tersebut harus benar sesuai dengan diagnosis dokter 

(Departemen Kesehatan RI, 2008). Ketepatan indikasi dari berbagai antibiotik disajikan pada Tabel 

4. 

Tabel 4. Ketepatan indikasi berbagai antibiotik yang digunakan dalam pengobatan ulkus diabetikum 

Nama obat Jumlah kasus % 

N= 21 

Tepat indikasi 

Tidak tepat indikasi 

21 

0 

100% 

0% 

Pada pasien dengan ulkus diabetikum, ketepatan indikasi antibiotik meliputi kemampuannya 

melawan bakteri terutama bakteri yang lokasi infeksinya berada dikulit (IONI, 2008). Dari hasil 

penelitian diketahui bahwa antibiotik yang digunakan dapat dikatakan 100% tepat indikasi. 

b. Tepat obat 

Tepat obat diartikan sebagai pemilihan obat yang harus memiliki efek terapi yang sesuai 

dengan penyakit, hal ini sering dikaitkan dengan penggunaan obat pilihan utama atau Drug of Choice

untuk suatu penyakit (Departemen Kesehatan RI, 2008). Ketepatan obat pada pasien ulkus 

diabetikum dibandingkan dengan guideline National Health Service tahun 2014, antibiotik yang 

dinyatakan tepat obat adalah yang sesuai dengan obat pilihan pada guideline tersebut. Hasil 

penelitian mengenai evaluasi tepat obat yang digunakan pada pasien ulkus diabetikum disajikan pada 

Tabel 5. 
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Foxit Advanced PDF Editor

To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping
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Tabel 5. Kategori tepat obat antibiotik yang digunakan pada pasien ulkus diabetikum menurut Guideline 

National Health Service tahun 2014 

No 
Derajat 

keparahan 

No 

kasus 
Antibiotik 

Tepat/tidak 

tepat 
Alasan tepat/tidak tepat 

% 

N=21 

 IDSA  

1 

Ringan 

4 

Kotrimoksazol Tepat 

Sesuai untuk derajat keparahan ulkus 

ringan dengan alergi penisilin (NHS, 

2014). 
4,8% 

Siprofloksasin  Tidak gepat 

Sesuai untuk derajat keparahan ulkus 

berat dengan alergi penisilin, dan 

beresiko osteomielitis (NHS, 2014) 

2 16 

Siprofloksasin Tidak tepat 

Sesuai untuk derajat keparahan ulkus 

berat dengan alergi penisilin, dan 

beresiko osteomielitis (NHS, 2014) 
4,8% 

Seftriakson 

Tidak tepat 

Sesuai untuk derajat keparahan ulkus 

menurut penggolongan Wagner skala 1-3 

(IDSA, 2012). 
Metronidazol 

3 

Sedang 

5 Vankomisin Tepat  

Sesuai untuk derajat keparahan ulkus 
sedang dan berat dan mengalami sepsis 

dengan resiko tinggi terjadinya MRSA 

(NHS, 2014). 

4,8% 

4 15 

Siprofloksasin Tidak tepat  

Sesuai untuk derajat keparahan ulkus 

berat dengan alergi penisilin, dan 

beresiko osteomielitis (NHS, 2014) 
4,8% 

Seftriakson 

Tidak tepat 

Sesuai untuk derajat keparahan ulkus 

menurut penggolongan Wagner skala 1-3 

(IDSA, 2012). 
Metronidazol 

5 17 

Seftriakson 

Tidak tepat 

Sesuai untuk derajat keparahan ulkus 

menurut penggolongan Wagner skala 1-3 

(IDSA, 2012). 

4,8% 
Metronidazol 

6 18 

Seftriakson 

Tidak tepat 

Sesuai untuk derajat keparahan ulkus 

menurut penggolongan Wagner skala 1-3 

(IDSA, 2012). 

4,8% 
Metronidazol 

7 

 

 

 

 

 

 

Berat  

3 

Levofloksasin 

Tidak tepat 

Sesuai untuk derajat keparahan ulkus 
ringan (IDSA, 2012) 

4,8% 
Azitromisin 

Tidak tercantum dalam NHS Guideline 

2014 dan IDSA 2012 

Seftriakson 

Sesuai untuk derajat keparahan ulkus 

menurut penggolongan Wagner skala 1-3 

(IDSA, 2012). 

8 6 

Seftriakson 

Tidak tepat 

Sesuai untuk derajat keparahan ulkus 

menurut penggolongan Wagner skala 1-3 

(IDSA, 2012). 

4,8% 
Metronidazol 

9 8 

Seftriakson 

Tidak tepat 

Sesuai untuk derajat keparahan ulkus 

menurut penggolongan Wagner skala 1-3 

(IDSA, 2012). 

4,8% 
Metronidazol 

10 12 

Seftriakson 

Tidak tepat 

Sesuai untuk derajat keparahan ulkus 

menurut penggolongan Wagner skala 1-3 

(IDSA, 2012). 

4,8% 
Metronidazol 

 

11 

 

13 

Seftriakson 

Tidak tepat 

Sesuai untuk derajat keparahan ulkus 

menurut penggolongan Wagner skala 1-3 

(IDSA, 2012). 4,8% 
Metronidazol 

Gentamisin Tepat  
Tidak tercantum dalam NHS Guideline 

2014 dan IDSA 2012 

12 20 
Seftriakson 

Tidak tepat 
Sesuai untuk derajat keparahan ulkus 

menurut penggolongan Wagner skala 1-3 

(IDSA, 2012). 

4,8% 
Metronidazol 
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Tabel 5. Lanjutan 

No 
Derajat 

keparahan 

No 

kasus 
Antibiotik 

Tepat/tidak 

tepat 
Alasan tepat/tidak tepat 

% 

N=21 

 Wagner  

13 

Grade 1-2 

1 Metronidazol Tepat  

Sesuai untuk derajat keparahan ulkus 

menurut penggolongan Wagner skala 1-3 

(IDSA, 2012). 

4,8% 

14 2 

Siprofloksasin 

Tidak tepat 

Sesuai untuk derajat keparahan ulkus 

menurut penggolongan Wagner skala 1-3 

(IDSA, 2012). 

4,8% 

Metronidazol 

Klindamisin 

Sesuai untuk derajat keparahan ulkus 
sedang dengan alergi penisilin dan 

terjadinya limfangitis; obat pilihan utama 

untuk derajat keparahan ulkus berat an 

sepsis bila dikombinasikan dengan 

piperasilin/ tazobaktam (NHS, 2014). 

15 7 

Seftriakson 

Tepat  

Sesuai untuk derajat keparahan ulkus 

menurut penggolongan Wagner skala 1-3 

(IDSA, 2012). 

4,8% 
Metronidazol 

16 18 

Seftriakson 

Tepat  

Sesuai untuk derajat keparahan ulkus 

menurut penggolongan Wagner skala 1-3 

(IDSA, 2012). 

4,8% 
Metronidazol 

17 19 

Seftriakson 

Tepat  

Sesuai untuk derajat keparahan ulkus 

menurut penggolongan Wagner skala 1-3 

(IDSA, 2012). 

4,8% 
Metronidazol 

18 

Grade 3-4 

9 
Seftriakson 

Tepat  
Sesuai untuk derajat keparahan ulkus 

menurut penggolongan Wagner skala 1-3 

(IDSA, 2012). 

4,8% 
Metronidazol 

19 10 

Meropenem Tidak tepat 

Sesuai untuk derajat keparahan ulkus berat 

yang mengalami sepsis dengan alergi 

penisilin ringan (NHS, 2014). 
4,8% 

Metronidazol Tepat  

Sesuai untuk derajat keparahan ulkus 

menurut penggolongan Wagner skala 1-3 

(IDSA, 2012). 

20 11 

Seftriakson 

Tepat  

Sesuai untuk derajat keparahan ulkus 

menurut penggolongan Wagner skala 1-3 

(IDSA, 2012). 

4,8% 
Metronidazol 

21 14 

Seftriakson 

Tepat  

Sesuai untuk derajat keparahan ulkus 

menurut penggolongan Wagner skala 1-3 

(IDSA, 2012). 

4,8% 

Metronidazol 

Klindamisin Tidak tepat 

Sesuai untuk derajat keparahan ulkus 

sedang dengan alergi penisilin dan 
terjadinya limfangitis; obat pilihan utama 

untuk derajat keparahan ulkus berat an 

sepsis bila dikombinasikan dengan 

piperasilin/ tazobaktam (NHS, 2014). 

% tepat obat: 43,2% % tidak tepat obat: 56,8% 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa peresepan antibiotik yang tidak sesuai 

dengan kriteria tepat obat, hal ini dikarenakan antibiotik tersebut tidak tercantum dalam pedoman 

National Health Service 2014 dan pedoman Infectious Disease Society of America  tahun 2012 

sebagai obat pilihan untuk ulkus diabetikum menurut derajat keparahannya. Gentamisin dan 

azitromisin, bukan merupakan obat pilihan untuk ulkus diabetikum menurut pedoman National 

Health Service tahun 2014 dan Infectious Disease Society of America tahun 2012 meskipun 
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diindikasikan untuk infeksi yang terdapat pada kulit, struktur kulit, dan jaringan lunak, sehingga 

dikatakan tidak tepat obat. 

c. Tepat pasien 

Kriteria tepat pasien dapat diartikan sebgai obat yang dipilih tidak berlawanan dengan kondisi pasien 

baik dari aspek patofisiologi maupun kondisi kliniknya atau dapat juga dikatakan tidak 

kontraindikasi dengan pasien.Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari seluruh antibiotik yang 

digunakan 100% tepat pasien.Kriteria tepat pasien disajika pada Tabel 6. 

Tabel 6. Persentase tepat pasien antibiotik yang digunakan pada pasien ulkus diabetikum 

Nama obat Jumlah kasus % 

N= 21 

Tepat pasien 

Tidak tepat pasien 

21 

0 

100% 

0% 

d. Tepat dosis 

Kriteria tepat dosis tidak hanya mengenai besaran dosis yang diberikan namun berkaitan 

dengan cara pemberian, interval waktu pemberian, dan jangka waktu pemberian obat tersebut 

(Departemen Kesehatan RI, 2008), apabila satu dari hal hal tersebut tidak sesuai dengan pedoman 

maka dapat dikatakan obat tidak tepat dosis. Tepat atau tidaknya dosis yang diberikan selain 

disesuaikan dengan dosis yang tertera pada guideline namun juga disesuaikan dengan kondisi ginjal 

pasien dengan menyesuaikannya dengan nilai laju filtrasi glomerulus yang digunakan untuk obat-

obatan antibiotik (British National Formulary, 2011). Persentase ketepatan dosis disajikan pada 

Tabel 7. 

Tabel 7. Persentase tepat dosis antibiotik yang digunakan pada pasien ulkus diabetikum 

No  No. Kasus Nama obat Dosis 

dan 

Frekuensi 

Rute Durasi Dosis dan frekuensi 

standar 

Tepat/ tidak 

tepat 

% 

N=21 

Antibiotik tunggal 

 
1 Metronidazol 

500 mg/8 

jam 
iv 

≤ 7 

hari 

500 mg/8 jam (BNF, 

2009) 
Tepat 4,8% 

2 5 Vankomisin 
500 mg/8 

jam 
iv 

≤ 7 

hari 

1-1,5 mg/12 jam 

(NHS, 2014) 

Tidak tepat 

dosis 
4,8% 

Antibiotik kombinasi 

3 

6,7,8,9,11, 

12,17,18, 
19,20,21 

Seftriakson 

+ 
Metronidazol 

2 g/24 

jam 
iv 

≥ 7 

hari 

2-4 g/24 jam (BNF, 

2009) 
Tepat 47,6% 

500 mg/8 
jam 

iv 
≤ 7 
hari 

500 mg/8 jam (BNF, 
2009) 

4 14 

Seftriakson 

+ 

Metronidazol 

 

2 g/24 

jam 
iv 

≤ 7 

hari 

2-4 g/24 jam (BNF, 

2009) 
Tepat 

 

 

4,8% 

 
500 mg/8 

jam 
iv 

≤ 7 

hari 

500 mg/8 jam (BNF, 

2009) 

Klindamisin 

 

300 mg 

2x1 
po - 

150-300 mg/6 jam 

(BNF, 2009) 

Tidak tepat 

frekuensi 

pemberian 

4,8% 

 

 

 

1 
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Tabel 8. Lanjutan 

No  No. Kasus Nama obat Dosis 

dan 

Frekuensi 

Rute Durasi Dosis dan frekuensi 

standar 

Tepat/ tidak 

tepat 

% 

N=21 

5 3 

Levofloksasin 

+ 

Seftriakson 

750 mg/ 

24 jam 
iv 

≤ 7 

hari 

500 mg/24 jam 

(BNF, 2009) Tidak tepat 

dosis 
4,8% 

2 g/24 

jam 
iv 

≤ 7 

hari 

2-4 g/24 jam (BNF, 

2009) 

 

Azitromisin 

 

500 mg 

1x1 
po 

≤ 7 

hari 

500 mg 1x1 (BNF, 

2009) 
Tepat 4,8% 

6 4 

Kotrimoksazol 

+ 

Siprofloksasin 

960 mg 

1x1 
po 7 hari 

960 mg 2x1 

(NHS, 2014) 
Tidak tepat 

dosis dan 

frekuensi 

pemberian 

4,8% 200 

mg/12 

jam 

iv 
≤ 7 

hari 

400 mg/12 jam 

(NHS, 2014) 

7 10 

Metronidazol 

 + 
Meropenem 

500 mg/8 

jam 
iv 

≥ 7 

hari 

500 mg/8 jam (BNF, 

2009) 
Tepat 4,8% 

500 mg/8 
jam 

iv 
≥ 7 
hari 

0,5-1g/8 jam (BNF, 
2009) 

8 13 

Seftriakson 

+ 

Metronidazol  

2 g/24 

jam 
iv 

≤ 7 

hari 

2-4 g/24 jam (BNF, 

2009) 

Tepat 4,8% 

500 mg/8 

jam 
iv 

≤ 7 

hari 

500 mg/8 jam (BNF, 

2009) 

Gentamisin 

240 

mg/24 

jam 

 

iv 

≤ 7 

hari 

5-7 mg/ kgbb/24 jam 

(BNF, 2009) 

9 2 

Metronidazol  

+ 

Klindamisin 

+ 

Siprofloksasin 

500 

mg/12 

jam 

iv 
≤ 7 

hari 

500 mg/8 jam (BNF, 

2009) Tidak tepat 

dosis dan 

frekuensi 

pemberian 

4,8% 300 mg 

1x1 
po 

≤ 7 

hari 

450–600 mg/6 jam 

(NHS, 2014) 

400 mg 

/12 jam 

 

iv 

≤ 7 

hari 

400 mg/12 jam 

(NHS, 2014) 

10 15 

Seftriakson 

+   

Levofloksasin 

2 g/24 

jam 
iv 

≤ 7 

hari 

2-4 g/24 jam (BNF, 

2009) Tidak tepat 

dosis 
4,8% 

750mg 

/24 jam 
iv 

≥ 7 

hari 

500 mg/24 jam 

(BNF, 2009) 

 

11 16 

Seftriakson 

+ 

Siprofloksasin  

2 g/24 jam iv 
≥ 7 

hari 

2-4 g/24 jam (BNF, 

2009) 
 

Tidak tepat 

dosis  

 

9,5% 
800mg/12 

jam 

iv ≤ 7 

hari 

400 mg/12 jam 

(NHS, 2014) 

Metronidazol 500 mg/8 

jam 

iv ≥ 7 

hari 

500 mg/8 jam (BNF, 

2009) 
Tepat 9,5% 

  ∑ tepat dosis dan tidak tepat dosis  Tidak Tepat 

Dosis 

Tepat 

Dosis  

 

  % 38,1% 61,9% 

 

Kriteria tepat dosis untuk antibiotik kombinasi apabila terdapat salah satu obat yang tidak 

tepat baik dari besaran dosis maupun frekuensinya maka dapat dikatakan tidak tepat dosis.Dilihat 

dari sisi penyesuaian dosis menurut nilai laju filtrasi glomerulus semua hampir semua antibiotik 

dikatakan tepat, hanya 1 yang tidak tepat yaitu pada penggunaan kombinasi seftriakson, 
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metronidazol, dan siprofloksasin. Hasil yang diperoleh dari penelitian yaitu sebesar 61,9% obat yang 

digunakan tepat dosis.  

4. PENUTUP  

Penelitian yang telah dilakukan menghasilkan temuan bahwa antibiotik yang digunakan pada 

pasien ulkus diabetikum menurut kriteria ketepatan penggunaan antibiotik yaitu 100% tepat indikasi, 

90,5% tepat obat, 100% tepat pasien, dan 61,9% tepat dosis.Melihat angka ketepatan yang cukup 

tinggi ini diharapkan kejadian ketidak tepatan obat dapat diminimalisirkan sehingga tidak merugikan 

pasien. 
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