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BAB I 

PENDAHULUAN  

1.1  Latar Belakang 

Sepsis merupakan suatu sindroma klinik akibat adanya respon tubuh yang 

berlebihan terhadap rangsangan produk mikroorganisme
 
dan seringkali menjadi 

penyebab utama kematian di sejumlah rumah sakit di Indonesia, khususnya di 

ruangan Intensive Care Unit (ICU).
1
 Pada januari 2006 - desember 2007 di bagian 

ICU Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Moewardi Surakarta, tercatat angka kejadian 

sepsis sebesar 33,5% dengan tingkat mortalitas 50,2% sedangkan di ICU RSUP 

Dr. Kariadi Semarang pada tahun 2004 hingga 2005 didapatkan hasil positif 

timbulnya kuman pada kultur darah pasien sepsis sebanyak 35,5%.
2,3

 Penelitian di 

berbagai ICU di Eropa didapat mortalitas pasien sepsis di rumah sakit adalah 

sebesar 36% sedangkan di ICU sebesar 27%.
4
 Penelitian oleh Angus et al 

menyatakan bahwa sepsis menyumbang 9,3% kematian di Amerika.
5
 

Intensive Care Unit (ICU) yang secara khusus menangani pasien - pasien 

kritis seringkali membutuhkan tindakan invasif seperti pemasangan infus, 

kateterisasi dan ventilator yang dapat merubah sistem pertahanan tubuh dan 

memudahkan timbulnya sepsis.
6
 Disamping itu faktor lain seperti diabetes 

mellitus, penyakit limfoproliferatif, sirosis hepatis, luka bakar, infeksi saluran 

kemih, infeksi saluran pernafasan, dan penggunaan obat yang menurunkan sistem 

imun (glokokortokoid, imunosupresan)
 

juga telah dilaporkan menimbulkan 

sepsis.
7,8,9
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Pengobatan sepsis sejauh ini memanfaatkan terapi empirik berdasarkan pola 

kuman RS setempat, yang ditentukan berdasarkan kultur kuman, namun 

sayangnya, pola kuman cenderung berubah dari tahun - ke tahun akibat pola 

pemakaian antibiotik yang salah, pola hidup masyarakat, infeksi nosokomial, dan 

kelompok masyarakat yang  berobat sebelumnya.
10

 

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Vinci Edy pada 1 januari 2004 – 

31 desember 2004 menggambarkan pola kuman tersering pada ICU RSUP kariadi 

adalah jenis Staphylococcus, Enterobacter dan Pseudomonas. Hasil ini berbeda 

dengan yang didapatkan oleh Muhamad Wibowo Setiawan periode juli-desember 

2009 dari data hasil uji kuman pasien di ruang rawat intensif RSUP Dr. Kariadi 

didapatkan ; Enterobacter aerogenes diikuti Staphylococcus epidirmidis, 

Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Candida spp. dan Acinobacter spp.
11 

Mengetahui jenis kuman penyebab sepsis dan pemberian antibiotik yang 

tepat dapat membantu dalam penatalaksanaan pasien sepsis. Sehingga 

berdasarkan hal – hal tersebut diatas penulis merasa perlu melakukan penelitian 

untuk menentukan pola kuman pada pasien penderita sepsis yang dirawat di ICU 

RSUP Dr. Kariadi Semarang pada periode 1 Januari  –  31 Desember 2011. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana pola kuman pada pasien sepsis yang dirawat di ICU RSUP Dr. 

Kariadi Semarang periode  1 Januari –  31 Desember 2011 ? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Mengetahui pola kuman pada pasien sepsis yang dirawat di ICU RSUP Dr. 

Kariadi Semarang periode 1 Januari – 31 Desember 2011 

1.3.2 Tujuan Khusus 

a. Mempresentasikan pola kuman terbanyak pada pasien sepsis yang dirawat 

di ICU RSUP Dr. Kariadi Semarang. 

b. Mendiskripsikan pola kuman terbanyak pada pasien sepsis yang dirawat di 

ICU RSUP Dr.Kariadi Semarang. Periode 1 Januari – 31 Desember 2011. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1. Bidang pelayanan kesehatan 

a. Digunakan sebagai monitoring pola kuman pada pasien sepsis di ICU 

RSUP Dr. Kariadi Semarang 1 Januari – 31 Desember 2011. 

b. Hasil penelitian ini dapat bahan pedoman dalam pemberian terapi empirik 

pasien sepsis di ICU RSUP Dr. Kariadi Semarang. 

1.4.2. Bidang keilmuan 

Menambah pengetahuan dan memperluas wawasan tentang pola kuman 

pasien sepsis di ruang ICU RSUP Dr.Kariadi Semarang. 

1.4.3. Bidang penelitian 

Memberikan informasi bagi peneliti lainnya untuk melakukan penelitian pola 

kuman di rumah sakit lainya dalam waktu yang berbeda .  
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1.5. Orisinalitas  

Tabel 1. Orisinalitas Penelitian 

No Nama Judul Desain Hasil 

1 Setia-

wan, MW 

 

Pola kuman pasien 

yang dirawat di 

ruang rawat 

intensif RSUP dr. 

Kariadi Semarang 

periode Juli-

Desem-ber 2009  

Retrosp

ektif 

Kuman terbanyak penyebab 

infeksi dengan hasil kultur kuman 

positif didapat Enterobacter 

aerogenes (34%), Staphylo-

coccus epidirmidis (17%), 

Escherichia coli (15%), 

Pseudomonas aeruginosa (10%), 

Candida spp. (9%) dan 

Acinobacter spp. (8%).  

2 Wibowo, 

VE 

Faktor resiko, pola 

kuman dan 

kepekaan kuman 

penyebab 

bakteremia pada 

pasien geriatri di 

rumah sakit dr. 

Kariadi Semarang, 

periode 1 januari- 

31 desember 2004 

Retrosp

ektif 

Penyebab utama bakteremia 

adalah Staphylococcus, Entero-

bacter, dan Pseudo-monas. 

Pengamatan menunjukan sensi-

tifitas bakteri yang rendah 

terhadap antibiotik golongan 

peni-silin, kloramfenikol, kotri-

moksasol, dan amino-glikosida. 

Faktor risiko bakteremia yaitu: 

peng-gunaan infus, kateter,ISK, 

dan pneumonia 

3 Jean-

Louis 

Vincent, 

MD,PhD, 

FCCM, 

Yasser 

Sakr,dkk 

Sepsis in European 

intensive care 

units: Results of the 

SOAP 

study* 

Cohort, 

multiple

-center, 

observat

ional 

study 

Organisme yang paling umum 

adalah Staphylo-coccus aureus 

(30%), termasuk 14% methicillin-

resistant), Pseudomonas 

spesies (14%), dan Escherichia 

coli (13%). 
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Tabel diatas menunjukkan penelitian sebelumnya tentang pola kuman pada 

pasien yang dirawat di bangsal ICU dan Non-ICU dengan perbedaan waktu dan 

periode. Pada penelitian ini akan diteliti lebih lanjut tentang bagaimana pola 

kuman khususnya pada pasien sepsis yang dirawat di ICU RSUP dr. Kariadi 

Semarang periode 1 Januari – 31 Desember 2011. 

 


