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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Rumah Sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat 

dengan karakteristik tersendiri yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu 

pengetahuan kesehatan, kemajuan teknologi, dan kehidupan sosial ekonomi 

masyarakat dengan meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu dan terjangkau 

oleh masyarakat agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya 

(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009). Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 129 Tahun 2008 Salah satu indikator mutu pelayanan Rumah 

Sakit adalah dengan mengukur angka kejadian infeksi nosokomial. Infeksi 

nosokomial adalah infeksi yang terjadi di Rumah Sakit yang didapat pasien 

selama menjalani prosedur perawatan dan tindakan medis di pelayanan kesehatan 

setelah ≥ 48 jam dan setelah ≤ 30 hari setelah keluar dari fasilitas kesehatan 

(Dawson, 2003).  

Menurut tim Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Rumah Sakit, 

beberapa faktor yang sering menimbulkan terjadinya infeksi nosokomial antara 

lain adalah peningkatan jumlah pasien yang dirawat di Rumah Sakit, kontak 

langsung antara petugas yang terkontaminasi bakteri dengan pasien, penggunaan 

peralatan kedokteran yang telah terkontaminasi bakteri, dan kondisi pasien yang 

lemah akibat penyakit yang sedang dialaminya (Bady AM, 2007). 

Infeksi nosokomial dapat berasal dari proses penyebaran di pelayanan 

kesehatan, baik pasien, petugas kesehatan, pengunjung, ataupun sumber lainnya. 

sedangkan penyakit infeksi adalah penyakit yang disebabkan karena masuknya 
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bibit penyakit ke dalam jaringan tubuh dan berkembang biak  di dalam jaringan 

yang disebabkan oleh bakteri atau mikroorganisme patogen (Darmadi, 2008; 

Waluyo, 2004).  

Tubuh manusia dapat mengeliminasi bakteri dengan sistem respon imun, 

namun ketika bakteri berkembang biak lebih cepat daripada aktivitas respon imun 

tersebut, maka terjadi penyakit infeksi yang disertai dengan adanya inflamasi 

(Waluyo, 2004). Penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri dapat 

mengakibatkan perpanjangan penyakit, meningkatnya resiko kematian dan 

semakin lamanya masa rawat inap di Rumah Sakit karena gagalnya respon tubuh 

terhadap pengobatan (Utami, 2012). 

Bakteri patogen penyebab infeksi seperti Staphylococcus aureus, 

Escherichia coli, dan Klebsiella pneumonia. Staphylococcus aureus merupakan 

bakteri gram positif yang sebagian besar ditemukan pada kulit, saluran pernafasan 

dan saluran pencernaan manusia. Bakteri ini juga ditemukan di udara dan 

lingkungan sekitar. Infeksi yang disebabkan oleh Staphylococcus  aureus ditandai 

dengan kerusakan jaringan yang disertai abses, seperti bisul, jerawat, dan infeksi 

luka (Kusuma, 2009).  

Escherichia coli merupakan bakteri patogen gram negatif yang dapat 

menginfeksi manusia jika jumlah bakteri ini dalam saluran pencernaan meningkat 

atau berada di luar usus. Penyakit yang disebabkan oleh Eschericia coli adalah 

infeksi saluran kemih, diare, sepsis dan meningitis (Brooks et al., 2004).  

Klebsiella pneumonia merupakan bakteri gram negatif yang biasa 

ditemukan pada saluran pernafasan dan pencernaan manusia, serta dapat 

ditemukan dalam jumlah yang lebih banyak di lingkungan Rumah Sakit. 
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Klebsiella pneumonia dikenal sebagai agen penyebab penyakit pneumonia di 

masyarakat yang menyerang pasien dengan sistem imunitas yang menurun 

(Podschun, 1998). 

Penyakit infeksi yang banyak ditemukan di Rumah Sakit Imelda Pekerja 

Indonesia adalah Pneumonia. Pneumonia adalah peradangan paru yang 

menyebabkan nyeri saat bernafas. Mikroorganisme penyebab pneumonia adalah 

bakteri. Di Indonesia, pneumonia mengalami peningkatan dari 1,6% di tahun 

2013, meningkat menjadi 2,0% di tahun 2018 (Kementrian Kesehatan RI, 2018).   

Penggunaan antibiotik adalah pilihan utama dalam pengobatan penyakit 

infeksi.  Pemakaian antibiotik secara efektif dan optimal memerlukan perhatian 

dan pemahaman mengenai bagaimana memilih dan menggunakan antibiotik 

secara benar. Penggunaan antibiotik yang rasional merujuk pada ketepatan dosis, 

pemilihan antibiotik dan bentuk sediaan yang seharusnya diberikan kepada pasien 

(WHO, 2010). 

Beberapa masalah yang timbul dari penggunaan antibiotik yang tidak 

rasional antara lain peningkatan resistensi, timbulnya efek samping yang 

berbahaya bagi pasien, peningkatan beban biaya, serta peningkatan angka 

mordibitas  dan mortalitas (Nelwan, 2007). Resistensi antibiotik adalah tidak 

terhambatnya pertumbuhan bakteri dengan pemberian antibiotik dosis normal 

yang seharusnya atau kadar hambat minimalnya (Tripathi, 2003). Resistensi 

terjadi ketika antibiotik mengalami hilangnya efektifitas obat, senyawa kimia atau 

bahan lainnya yang digunakan untuk mencegah atau mengobati infeksi (Bari, 

2008). 
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Salah satu cara untuk mengurangi tingkat resistensi adalah dengan 

memilih jenis antibiotik berdasarkan pada informasi tentang spektrum bakteri 

penyebab dari infeksi dan pola kepekaan bakteri terhadap antibiotik. Salah satu 

cara untuk mengetahui spektrum bakteri dan pola resistensi bakteri terhadap 

antibiotik dengan cara melakukan pemeriksaan kultur dan uji resistensi bakteri 

(Lestari, 2012). 

Pola penggunaan antibiotik di Rumah Sakit biasanya belum berdasarkan 

pada pola bakteri dan sensitifitas dari antibiotik (Dwiprahasto, 1995), sehingga 

semakin banyaknya pemakaian antibiotik tanpa didukung hasil pemeriksaan 

kultur bakteri dan uji kepekaan bakteri terhadap antibiotik, pemakaian antibiotik 

yang tidak teratur, dan dosis yang kurang tepat akan memberikan derajat resistensi 

yang semakin meningkat terhadap berbagai antibiotik (Scheld, 2003). Hal ini 

menyebabkan berbagai masalah, diantaranya meningkatkan beban ekonomi 

pelayanan kesehatan, efek samping yang lebih toksik dan kematian (Johnston, 

2012), sehingga penentuan diagnosis secara cepat dan tepat serta pemilihan 

antibiotik berdasarkan uji kepekaan bakteri terhadap antibiotik melalui 

pemeriksaan spesimen pus, darah, urin dan swab akan sangat membantu dalam 

pelaksanaan terapi (Kumala dkk, 2010). 

Rumah Sakit Umum Imelda Pekerja Indonesia merupakan rumah sakit 

rujukan di Medan. Pemeriksaan kultur dan uji kepekaan bakteri terhadap 

antibiotik dilakukan di Laboratorium Rumah Sakit Umum Imelda Pekerja 

Indonesia dan Fakultas Mikrobiologi Universitas Sumatera Utara. Berdasarkan 

data sekunder dari rekam medik Rumah Sakit Umum Imelda Pekerja Indonesia, 

spesimen terbanyak yang diperiksa adalah pus, darah, urin dan swab. Dari data 
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tersebut, peneliti mempelajari pola bakteri dan resistensi serta sensitifitasnya 

terhadap antibiotik pada spesimen pasien rawat inap di Rumah Sakit Umum 

Imelda Pekerja Indonesia. 

Pemberian antibiotik harus diberikan secara tepat sesuai diagnosa 

penyebab penyakit infeksinya. Untuk menentukan penyebab penyakitnya, maka 

diperlukan diagnosa bakteriologik dan tes sensitifitas bakteri terhadap antibiotik 

(Tietjen, 2004). Hal inilah yang mendasari perlunya dilakukan penelitian 

mengenai uji sensitifitas bakteri dari spesimen pasien rawat inap di Rumah Sakit 

Umum Imelda Pekerja Indonesia terhadap antibiotik untuk menentukan terapi 

antibiotik yang rasional 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Pada umumnya tubuh berhasil mengeliminasi bakteri dengan respon imun 

yang dimiliki, tetapi bila bakteri berkembang biak lebih cepat daripada aktifitas 

respon imun tubuh, maka akan terjadi penyakit infeksi. Terapi yang tepat harus 

mampu mencegah berkembang biaknya bakteri tersebut, dengan demikian 

perumusan masalah sebagai berikut: 

a. Bagaimana mengetahui pola bakteri di Rumah Sakit Umum Imelda Pekerja 

Indonesia melalui pengujian pus, darah, swab dan urin? 

b. Bagaimana menentukan penggunaan antibiotik yang tepat dan rasional 

berdasarkan pola bakteri dari hasil spesimen pasien rawat inap di Rumah Sakit 

Umum Imelda Pekerja Indonesia? 
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1.3 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis adalah dugaan sementara yang masih lemah keberadaannya 

sehingga perlu dibuktikan melalui penelitian (Silaen, 2018). Hipotesis dalam 

penelitian ini yaitu: mengetahui kerasionalan antibiotik di Rumah Sakit Umum 

Imelda Pekerja Indonesia berdasarkan pola bakteri dan hasil spesimen pasien 

rawat inap. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah: 

a. Mengetahui efektifitas keberhasilan pengobatan antibiotik berdasarkan hasil 

pengujian spesimen dari pasien rawat inap. 

b. Mengetahui pola bakteri di Rumah Sakit Umum Imelda Pekerja Indonesia 

c. Mengetahui pemilihan antibiotik yang tepat dan rasional pada pasien 

berdasarkan kultur pasien. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan banyak manfaat 

berbagai pihak, yaitu: 

a. Dapat memberikan informasi untuk penelitian lebih lanjut mengenai 

penggunaan antibiotik berdasarkan pola bakteri khususnya di Rumah Sakit 

Umum Imelda Pekerja Indonesia. 

b. Meningkatkan pemahaman tentang penggunaan antibiotik yang tepat dan 

rasional yang diharapkan akan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di 

Rumah Sakit. 
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c. Dapat menjadi masukan untuk pemilihan antibiotik untuk bakteri tertentu 

berdasarkan pengujian spesimen. 

 

1.6 Kerangka Pikir Penelitian 

Variabel bebas pada penelitian ini adalah semua pasien rawat inap di 

Rumah Sakit Imelda Pekerja Indonesia tahun 2018. Variabel terikat penelitian ini 

adalah pasien yang terinfeksi bakteri dilakukan pengujian kultur bakteri melalui 

spesimen pasien  (pus, darah, urin dan swab) dan dilakukan uji kepekaan bakteri 

terhadap antibiotik. Parameter penelitian ini adalah penentuan antibiotik yang 

tepat dan rasional. Secara skematis kerangka pikir penelitian ditampilkan pada 

Gambar 1.1. 
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