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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sepsis adalah terjadinya SIRS ( Systemic Inflamatory Respon Syndrome) 

yang disertai dengan adanya infeksi pada organ tertentu berdasarkan hasil biakan 

positif di tempat tersebut.
1,2

 Definisi lain menyebutkan bahwa sepsis merupakan 

respon sitemik terhadap infeksi, berdasarkan adanya SIRS ditambah dengan 

infeksi yang dibuktikan atau dengan suspek infeksi secara klinis.
3
 

The American College of Chest Physicians/Society of Critical Care Medicine 

(ACCP/SCCM) mengkategorikan bahwa seseorang terdiagnosa SIRS apabila 

memenuhi 2 kriteria sebagai berikut
4
 :   

1) Suhu > 38
o
 atau < 36

o
 

2) Denyut jantung > 90 kali / menit 

3) Laju respirasi > 20 kali / menit atau PaCO2 < 32
 
mmHg 

4) Hitung leukosit >12.000 mm
3 

atau >10% sel imatur/band 

Sepsis yang disertai dengan disfungsi atau terjadinya hipoperfusi jaringan 

didiagnosa sebagai sepsis berat. Sementara seorang pasien akan didagnosa syok 

septik apabila adanya sepsis berat disertai dengan hipotensi setelah resusitasi yang 

adekuat.
5 
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Berdasarkan penelitian Moore dkk selama September 2007 – September 

2009, sebanyak 231 pasien dirawat dengan diagnosa sepsis di ICU (Intensive Care 

Unit), dengan abdomen sebagai sumber infeksi tersering, yakni 69% dari seluruh 

kasus.
6
 Sepsis sendiri merupakan 10 penyebab utama kematian di Amerika 

Serikat.
7
 Meskipun selalu terjadi perkembangan antibiotik dan terapi perawatan 

intensif, sepsis menimbulkan angka kematian yang tinggi di hampir semua ICU.
8
  

Jenis kuman penyebab sepsis beragam, secara umum, bakteri aerobik gram 

negatif sering dihubungkan dengan penderita sepsis. Akhir – akhir bakteri gram 

positif juga sering ditemukan sebagai penyebab sepsis. Fernandez dkk melaporkan 

mikroorganisme yang sering ditemukan antara lain Eschericia coli, Enterococci 

dan β-hemolytic streptococci dengan profil sensitivitas terhadap antibiotik yang 

bervariasi.
9
 

Terapi sepsis sendiri meliputi pengobatan yang tepat pada sumber infeksi dan 

mengeliminasi mikroorganisme penyebab disertai dengan tatalaksana suportif.
10

 

Terapi dengan antibiotik dimulai dengan terapi inisial atau terapi empirik selama 

hasil kultur dan antibiogram belum tersedia yang didasarkan pada pola kuman 

terbanyak sebagai penyebab di lingkungan tersebut dan kepekaannya terhadap 

antibiotik.
10

 Regimen yang sering diberikan sebagai terapi inisial adalah 

Vankomisin, Sefalosporin, Karbapenem, Flurokuinolon, Aminoglikosida dan 

Monobaktam.
11

 Sementara itu, golongan antibiotik tersebut tampaknya mulai 

resisten dalam penggunaannya di ICU.
12

Beberapa penelitian yang dilakukan di 

dalam dan di luar negeri terhadap riwayat peresepan antibiotik pun menemukan 

bahwa antibiotik golongan beta laktam merupakan golongan antibiotik yang 
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paling sering diresepkan sehingga kuman – kuman telah resisten terhadap 

antibiotik tersebut.
13 

 
Perkembangan resistensi kuman terhadap antibiotika sangat dipengaruhi oleh 

intensitas pemaparan antibiotika di suatu wilayah dan lama penggunaannya 

sehingga penelitian mengenai sensitivitas antibiotik di ICU pada pasien sepsis 

dapat membantu mengevaluasi penggunaan antibiotik yang biasa digunakan 

apakah masih tepat bila dipakai sebagai regimen dalam terapi sepsis di ICU 

mengingat semakin meningkatnya kejadian resistensi terhadap berbagai antibiotik 

yang biasa digunakan dalam penanganan kasus sepsis dan menurunkan resiko 

resistensi kuman terhadap antibiotik serta menurunkan morbiditas dan mortalitas 

pada pasien sepsis di ICU.
14

 Suatu pedoman baru secara berkesinambungan 

penting untuk dibuat sehingga antibiotika yang poten dapat diketahui, penggunaan 

antibiotika dapat dilakukan secara tepat, aman dan selektif sehingga menghasilkan 

luaran yang lebih baik.
15

 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Bagaimana gambaran hasil uji sensitivitas antibiotik pada pasien sepsis di 

ICU RSUP Dr. Kariadi periode Januari – Desember 2011? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Mengetahui gambaran hasil uji sensitivitas antibiotik pada pasien sepsis di 

ICU RSUP Dr. Kariadi periode Januari – Desember 2011. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1) Mengetahui jenis antibiotik yang sensitif terhadap kuman penyebab sepsis   

setelah uji sensitivitas di ICU RSUP Dr. Kariadi periode Januari  

Desember 2011. 

2) Mendeskripsikan antibiotik yang sensitif terhadap kuman penyebab sepsis   

setelah uji sensitivitas di ICU RSUP Dr. Kariadi periode Januari  

Desember 2011. 

3) Mengetahui persentase sensitifitas antibiotik terhadap kuman penyebab 

sepsis di ICU RSUP Dr. Kariadi periode Januari – Desember 2011. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Bagi Pelayanan 

1) Menambah data tentang antibiotik yang spesifik bagi pasien sepsis.  

2) Dapat digunakan sebagai pedoman tatalaksana pemberian terapi yang 

efektif bagi pasien sepsis di ICU RSUP Dr. Kariadi. 
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1.4.2 Bagi Pendidikan 

Menambah pengetahuan tentang sensitifitas dan resistensi kuman terhadap    

antibiotik. 

1.4.3 Bagi Penelitian 

Dapat digunakan sebagai landasan bagi penelitian di bidang Anestesiologi 

dan Terapi Intensif terutama mengenai terjadinya resistensi antibiotika dan 

pemilihan antibiotik empiris. 

 

1.5 Orisinalitas Penelitian 

Tabel 1. Orisinalitas Penelitian 

No. Nama Judul Jenis 

Penelitian 

Hasil 

1 Kaushal V. 

Tejas K. 

Patel 

 

Antibiotic sensitivity 

pattern in neonatal 

intensive care unit of 

a tertiary care 

hospital of India 

 

Retrospektif Secara umum, dari hasil kultur 

diperoleh S. epidermidis 

(37,93%) sebagai penyebab 

infeksi diikuti K. Pneumonia 

(22,41%). 78,78% dan  44% 

strain gram positif dan negatif 

telah menunjukkan resistensi 

ganda (p = 0,012). Antibiotik 

yang paling umum diberikan 

adalah sefotaksim (59,09%), 

amikasin (55,45%), 

levofloksasin (54,55%) dan 

piperasilin – tazobaktam 

(51,82%).  

 



6 
 

Tabel 1. Orisinalitas Penelitian (lanjutan) 

No. Nama Judul Jenis 

Penelitian 

Hasil 

2 Nidhi Goel 

et al. 
Antibiotic sensitivity 

pattern of gram 

negative bacilli 

isolated from the 

lower respiratory 

tract of ventilated 

patients in the 

intensive care unit 

 

Retrospektif Secara keseluruhan diperoleh 

jenis bakteri basil gram negatif 

yang paling sering ditemukan 

dari saluran nafas bawah 

pasien dengan ventilator di 

ICU adalah  P. aeruginosa 

(35%). Ditemukan sebesar 80 

– 100% kejadian resistensi 

oleh bakteri basil gram negatif 

terhadap siprofloksasin, 

seftazidim, kotrimoksazol dan 

amoksisilin – klavulanat. 

3 Maksum 

Radji, Siiti 

Fauziah, 

Nurgani 

Aribinoko 

Antibiotic sensitivity 

pattern of bacterial 

pathogens in the 

intensive care unit of 

Fatmawati hospital, 

Jakarta 

Retrospektif 

belah lintang 

Bakteri tersering dari kultur 

terhadap 385 pasien yang 

diberikan terapi antibiotik 

dilaporkan bahwa P. 

aeruginosa adalah patogen 

terbanyak dari kultur yang 

dilakukan (26,5%). P. 

aeruginosa dilaporkan telah 

resisten tehadap sefaleksin 

(95.3%), sefotaksim (64.1%), 

and seftriakson (60.9%). 

Amikasin, imipenem dan 

meropenem dilaporkan sensitif 

terhadap P. aeruginosa (84.4%, 

81.2% dan 75.0%). 

 

Tabel diatas menunjukkan penelitian-penelitian sebelumnya yang terkait 

dengan sensitivitas bakteri terhadap antibiotik di berbagai tempat di dunia dengan 
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berbagai macam metode penelitian. Pada penelitian ini akan diteliti lebih lanjut 

sensitivitas antibiotik pada pasien sepsis di ICU RSUP dr. Kariadi Semarang. 

 

 

 


