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ABSTRACT: Background :Zygoma fracture is part of midface trauma because of forces that is commonly caused  by traffic accident. Traffic 
accident contributes the most in causing trauma than non traffic accident. Trauma could leads to soft tissue, teeth, and bone structure 
damages around zygoma. Objective: The aim of this research is to understand profile of injury which is related to type of zygoma fractures in 
SMF Bedah Plastik RSUD Dr. Soetomo Surabaya. Methods: The design of this study is descriptive retrospective cross-sectional using 58 
medical records of the patients as research subjects treated for zygoma fractures in SMF Bedah Plastik RSUD Dr. Soetomo Surabaya in year 
2016. Results: Based on the results, showed a correlation between traffic incidences and high energy zygoma fracture in RSUD Dr. 
Soetomo Surabaya year 2016. Role of government is to include an instruction regarding rules and orderly traffic behavior into education 
curriculum and also society's awareness to be cautious, obey traffic rules, and to always use self protection while driving. These are aimed to 
reduce traffic accident incidences. Furthermore, police officers are urgedto tighten the process to get driving license and to heavily punish 
every traffic violators.

Keywords : midface trauma, traffic accident, high energy zygoma fracture, head trauma
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ABSTRAK: Latar belakang: Fraktur zygoma adalah bagian dari midface trauma, akibat gaya kontak yang umumnya disebabkan oleh 
kecelakaan lalu lintas. Insiden kecelakaan lalu lintas merupakan penyebab terbanyak dibanding insiden non kecelakaan lalu lintas. Trauma 
yang didapat dapat menyebabkan kerusakan pada jaringan lunak, gigi, dan struktur tulang di sekitar os zygoma. Tujuan penelitian : untuk 
mengetahui profil macam kecelakaan yang berhubungan dengan trauma penyebab fraktur zygoma,serta dihubungkan dengan jenis fraktur 
zygoma di SMF Bedah Plastik RSUD Dr. Soetomo Surabaya.Metode: Metode penelitian yang yang dilakukan adalah deskriptif 
observasional dengan desain studi cross sectional. Populasi penelitian ini adalah seluruh pasien fraktur zygoma yang dirawat di SMF Bedah 
Plastik RSUD Dr. Soetomo Surabaya tahun 2016. Jumlah sampel dalam penelitian adalah 58 pasien yang diambil melalui data sekunder 
berupa rekam medik. Hasil: Berdasarkan hasil pengumpulan data, didapatkan bahwa insiden kecelakaan lalu lintasmempunyai hubungan 
dan dampak terhadap jenis fraktur zygoma tipe high energy di RSUD Dr. Soetomo Surabaya pada tahun 2016. Peran pemerintah untuk 
mencantumkan pembelajaran mengenai peraturan dan perilaku tertib lalu lintas ke dalam sistem kurikulum pendidikan dan juga kesadaran 
masyarakat untuk berhati-hati, menaati peraturan dan tata tertib lalu lintas, serta mengenakan alat pelindung diri saat berkendara sangat 
diperlukan guna mendukung upaya pihak kepolisian dalam meminimalisasi angka kecelakaan lalu lintas. Adapun juga himbauan kepada 
pihak kepolisian yaitu untuk memperketat masyarakat yang ingin mendapatkan Surat Izin Mengemudi (SIM) dan memberikan sanksi tegas 
pada setiap pelanggaran lalu lintas. 

Kata Kunci : midface trauma, kecelakaan lalu lintas, high energyzygoma fracture, trauma kepala 

PENDAHULUAN

Fraktur zygoma adalah salah satu akibat dari 
adanya midface trauma. Trauma pada bagian tengah 
wajah yang dapat menyebabkan kerusakan pada jaringan 
lunak, gigi, dan struktur tulang tengkorak yang berada di 
sekitar os zygoma(Kuhnel, 2017).

Penyebab fraktur zygoma adalah faktor 
kecelakaan dan non kecelakaan lalu lintas. Faktor 
kecelakaan lalu lintas merupakan penyebab terbanyak 
dari fraktur zygoma yaitu lebih dari 50 % daripada faktor 
non kecelakaan lalu lintas. Bagian dari os zygoma yang 
sering mengalami fraktur adalah sutura nya yaitu 86 % dan 
arcus zygoma yaitu 14 %. Tipe fraktur yang sering terjadi 
adalah fraktur sutura zygomatico-sphenoidal sehingga 
terjadi orbital blow out. Penelitian retrospektif terhadap 
fraktur orbita di Houston, Texas, menunjukkan bahwa 
sekitar 50 % kasus dengan fraktur orbita mengenai os 

zygoma sehingga terjadi fraktur zygomatic complex 
fractures (Manolidis et al., 2017). Adapun tipe fraktur 
zygoma yaitu diantaranya displacement fracture 
sebanyak 33.9 % dan 50 % comminuted fracture (Olate et 
al., 2011). 

Distribusi jenis fraktur zygoma diklasifikasikan 
oleh Manson et al dan Remy H Blanchaert dengan 
berdasarkan segmentation pattern dan displacement dari 
os zygoma yang dilihat melalui gambaran CT-Scan. 
Klasifikasi ini juga berhubungan dengan biomekanik 
terhadap insiden trauma penyebab fraktur pasien fraktur 
zygoma. 

TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis 
macam kecelakaan yang berhubungan dengan trauma 
penyebab fraktur zygoma dan dihubungkan dengan jenis 



152  Jurnal Kesehatan Soetomo,Volume 5, Nomor 4, Des 2018, hlm 151 - 154

fraktur zygoma di SMF Bedah Plastik RSUD Dr. Soetomo 
Surabaya periode 1 Januari 2016 – 31 Desember 2016 
sehingga dapat meminimalisasi insiden baik kecelakaan 
maupun non kecelakaan lalu lintas serta mengurangi 
kompleksitas fraktur zygoma.

 METODE

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif 
retrospektif yang menggunakan data sekunder berupa 
rekam medik pasien fraktur zygoma yang menjalani 
perawatan di SMF Bedah Plastik RSUD Dr. Soetomo 
Surabaya pada periode 1 Januari 2016 – 31 Desember 
2016. Pendekatan cross sectional digunakan untuk 
mempelajari hubungan antara macam insiden baik 
kecelakaan maupun non kecelakaan lalu lintas yang 
berhubungan dengan trauma penyebab fraktur zygoma 
dan dihubungkan dengan jenis fraktur zygoma. 

Berdasarkan data rekam medik yang didapat dari 
Bidang Pemasaran dan Rekam Medik RSUD Dr. Soetomo 
Surabaya, didapatkan pasien dengan fraktur zygoma 
sebanyak 66 pasien yang dirawat di SMF Bedah Plastik 
pada periode 1 Januari 2016 – 31 Desember 2016. Jumlah 
data eksklusi adalah 8 dokumen medik, 5 diantaranya 
tidak ditemukan di arsip rekam medik dan 3 lainnya tidak 
mengalami fraktur pada os zygoma. Semua data yang 
terkumpul dalam rekam medik disusun ke dalam tabel 
berdasarkan macam kecelakaan lalu lintas yang dialami 
pasien dan dihubungkan dengan jenis fraktur zygoma.

Penelitian dilaksanakan pada bulan Januari 
2018 hingga Desember 2018. Statistik deskriptif 
digunakan untuk menjelaskan distribusi insiden 
kecelakaan dan non kecelakaan lalu lintas sebagai trauma 
penyebab fraktur dan dihubungkan dengan jenis fraktur 
zygoma. 

HASIL

Trauma penyebab fraktur zygoma dibagi menjadi 
kecelakaan dan non kecelakaan lalu lintas. Lima puluh 
enam pasien yang mengalami kecelakaan lalu lintas 
dibagi menjadi kecelakaan antara motor dan motor, motor 
dan mobil, motor dan truk, motor dan bus, mobil dan mobil, 
serta kecelakaan motor tunggal. Dua pasien lainnya 
mengalami non kecelakaan lalu lintas yaitu diantaranya 
jatuh dari ketinggian dan agresi fisik. 

Tabel 1 menunjukkan bahwa insiden kecelakaan 
lalu lintas lebih dominan yaitu sejumlah 56 pasien (96,55 
%) daripada non kecelakaan lalu lintas yaitu sejumlah 2 
pasien (3,45 %). Distribusi trauma penyebab fraktur 
penelitian akan dihubungkan dengan jenis fraktur zygoma 
dan dikalkulasikan menggunakan metode deskriptif.

Tabel 2 menunjukkan bahwa insiden kecelakaan 
lalu lintas memiliki predileksi lebih besar terhadap 
terjadinya fraktur tipe high-energy yaitu sejumlah 46 
pasien (79,31 %) daripada low-energy yaitu sejumlah 12 
pasien (20,69 %). 

PEMBAHASAN

Berdasarkan 58 pasien fraktur zygoma yang 
dirawat di SMF Bedah Plastik RSUD Dr. Soetomo 
Surabaya, jenis fraktur zygoma terbanyak adalah high-
energy zygoma fractures yaitu sejumlah 46 pasien dengan 
persentase 79.31 %. Macam kecelakaan pada high-
energy zygoma fractures sebagian besar disebabkan oleh 
kecelakaan lalu lintas daripada non kecelakaan lalu lintas. 
Distribusi macam kecelakaan lalu lintas diantaranya 
kecelakaan sepeda motor sejumlah 30 pasien (51.72 %), 
jatuh dari motor sejumlah 22 pasien (37.93 %), ditabrak 
oleh mobil sejumlah 3 pasien (5.17 %), dan kecelakaan 
mobil sejumlah 1 pasien (1.72 %). Adapun juga studi 
retrospektif mengenai insiden kecelakaan pada fraktur 
zygoma di Karnataka Barat India menyatakan bahwa 
trauma penyebab fraktur zygoma terbanyak adalah 
kecelakaan mobil yaitu sebanyak 36 %, ditabrak oleh 
mobil sebanyak 32 %, kecelakaan motor sebanyak 23 %, 
dan jatuh dari motor sebanyak 9 % (Singh et al., 2014). 
Sebagai kesimpulan bahwa jenis fraktur zygoma tipe high-
energy sebagian besar disebabkan oleh kecelakaan lalu 
lintas daripada non kecelakaan lalu lintas baik kecelakaan 
motor maupun kecelakaan mobil. Namun, didapatkan 
perbedaan insiden antara jenis kendaraan yang terlibat 
pada penelitian di India.

Klasifikasi fraktur zygoma menurut Manson et al 
dan Remy H Blanchaert diklasifikasikan menjadi low-
energy dan high-energy. Fraktur os zygoma jenis low-
energy menandakan bahwa terdapat minimal atau tidak 
adanya perpindahan fragmen tulang dan atau tidak 
didapatkan comminution pada fragmen fraktur. Area 
fraktur biasanya terlihat pada sutura zygomatico-frontalis. 
Daerah ini stabil ketika direduksi sehingga fraktur yang 
melibatkan daerah ini dapat dilakukan terapi baik secara 
konservatif maupun fiksasi minimal jika diperlukan. 
Fraktur tipe isolated zygomatic arch (gambar 1) adalah 
salah satu contoh dari tipe low energy. Gambaran CT-

 

 

Macam 
kecelakaan 

High-energy 
Low-
energy 

Total
 

Motor vs 
Motor 

19  
(86,36 %) 

3  
(13,63 %) 

22 

Motor vs 
Mobil 

3  
(100 %) 

0  
(0 %) 

3 

Motor vs 
Truk 

7  
(100 %) 

0  
(0 %) 

7 

Motor vs 
Bus diam 

0  
(0 %) 

1  
(100 %) 

1 

Mobil vs 
Mobil 

1  
(100 %) 

0  
(0 %) 

1 

Motor 
tunggal 

15  
(68,18 %) 

7  
(31,81 %) 

22 

Non 
Kecelakaan 

1 
(50 %) 

1  
(50 %) 

2 

 46  12 58 

Tabel 1. Distribusi Macam Kecelakaan dan Non 
Kecelakaan Lalu Lintas

Tabel 2. Distribusi Jenis Fraktur Zygoma

 
n(x) / total sampel

 
Persentase 

High-energy  46 79,31 % 
Low-energy 12 20,69 % 
Total 58 100 % 
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Scan menunjukkan adanya displacement ke arah dalam 
pada bagian tengah fragmen arcus zygoma serta tidak 
didapatkan kerusakan pada komponen orbita.

Gambar 1. Isolated Zygomatic Arch (AOFoundation, 
2018)

Adapun fraktur jenis high-energy akan 
didapatkan comminution, lateral displacement, dan fraktur 
segmental terhadap arcus zygoma sehingga fragmen 
tulang menjadi tidak stabil (gambar 2). adapun efek lain 
terhadap jaringan lunak yaitu edema ekstensif. Selain itu, 
ciri terapi yang dilakukan yaitu perlunya rekonstruksi orbita 
dan fiksasi pada 3 titik agar didapatkan hasil yang optimal 
dan menghindari defek kosmetik. Terapi operasi 
diperlukan untuk melakukan oklusi, reduksi, dan fiksasi 
yang bertujuan mengembalikan struktur anatomi dan 
fisiologis menjadi normal.  

 

Gambar 2.  High Energy Zygoma Fractures 
(AOFoundation, 2018)

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh 
Pappachan dan Alexander di India, 75 % pasien pada 
kecelakaan sepeda motor, sepeda, pejalan kaki, dan 
kecelakaan industri akan cenderung menimbulkan efek 
high trauma. Adapun 25 % lainnya menimbulkan efek low 
trauma yaitu non kecelakaan lalu lintas diantaranya agresi 

fisik, jatuh dari ketinggian, dan kecelakaan dalam olahraga 
(Pappachan dan Alexander, 2011). Didapatkan 
kesesuaian hubungan antara macam kecelakaan dengan 
efek high dan low energy antara penelitian yang dilakukan 
di SMF Bedah Plastik RSUD Dr. Soetomo Surabaya 
periode 1 Januari – 31 Desember 2016 dengan penelitian 
yang dilakukan di India. Oleh karena itu, dapat 
disimpulkan bahwa trauma penyebab fraktur yaitu 
kecelakaan lalu lintas lebih banyak menimbulkan efek high 
trauma dan high energy daripada non kecelakaan lalu 
lintas.

Os zygoma adalah tulang yang datar dengan 
ketebalan kurang lebih 5 mm dan didukung oleh 4 sutura 
serta arcus zygoma. Sutura zygomatico-temporal adalah 
artikulasi yang sempit dan tipis yang menghubungkan os 
zygoma dan os temporal. Adapun arcus zygoma memiliki 
level toleransi yang relatif lemah dengan posisi di lateral 
dan didukung oleh 2 tulang yaitu os zygoma dan os 
temporal. Letak arcus zygoma yang berada di lateral dan 
kurangnya kekuatan penyokongnya maka tidak jarang 
bahwa fraktur pada arcus zygoma sering terjadi. Pada sisi 
lainnya, corpus zygoma memiliki struktur yang relatif kuat 
sehingga fraktur terhadap os zygoma lebih banyak terjadi 
pada sutura yang melekat pada body os zygoma (Fonseca 
et al., 2009). Dampak gaya minimum yang dapat 
ditoleransi oleh os zygoma agar tidak terjadi fraktur adalah 
209.1-476.6 pon (Nahum, 1975).

Tabel 3. Toleransi Gaya Tulang Area Midface (Pappachan 
dan Alexander, 2011) 

 

Jenis Tulang Toleransi Gaya  

Os Frontal 800 – 1600 pon 
Os Nasal 25 – 75 pon 
Body Os Zygoma 200 – 450 pon 
Arcus Zygoma 208 – 475 pon 
Os Maxilla 140 – 445 pon 
 Single Condyle Os Mandibula 425 pon 
Double Condyle Os Mandibula 535 – 550 pon 
Symphisis Os Mandibula 850 – 925 pon 

Fraktur zygoma yang terjadi diakibatkan oleh 
gaya yang melebihi kapasitas absorpsi oleh tulang yang 
didapat melalui kecelakaan lalu lintas dan non kecelakaan 
lalu lintas. Gaya yang didapat oleh cranium dan facial 
skeleton dapat diaplikasikan dari berbagai arah 
diantaranya anteroposterior, superior, inferior, dan lateral. 
Kapasitas gaya dan lokasi os zygoma yang terkena akan 
menentukan pola kerusakan yang dialami. Fraktur yang 
terjadi pada facial skeleton dapat memanjang hingga 
cranium sehingga pasien akan mengalami komplikasi 
cedera kepala. Pola cedera terhadap regio 
kraniomaksilofasial ditentukan oleh derajat gaya dan 
resistensi tulang kraniofasialterhadap gaya. Arah gaya 
dan letak titik dimana gaya terekspresikan pada bagian 
tulang akan menentukan derajat keparahannya. Adanya 
pilar-pilar yang kuat pada wajah akan menyerap gaya 
sebagai mekanisme kompensasi. Namun, adapun juga 
tulang yang mudah mengalami fraktur meskipun dengan 
gaya yang biasa. Signifikansi terhadap gaya yang didapat 
dapat digunakan untuk menganalisis mekanisme 
terhadap terjadinya kecelakaan lalu lintas. Sebagai 
kesimpulan, kecelakaan lalu lintas akan memberikan 
gaya yang lebih besar daripada non kecelakaan lalu lintas. 
Hal ini juga bergantung pada gaya lokal yang diterima oleh 
tulang serta arah gaya (Pappachan dan Alexander, 2011).
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KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan 
Berdasarkan data rekam medik pasien fraktur 

zygoma yang dirawat di SMF Bedah Plastik RSUD Dr. 
Soetomo Surabaya periode 1 Januari 2016 – 31 
Desember 2016, distribusi insiden macam kecelakaan 
terbanyak adalah kecelakaan motor tunggal serta 
kecelakaan motor dan motor. Adapun jenis fraktur zygoma 
terbanyak adalah tipe high energy.

Saran
Upaya untuk meminimalisasi angka kecelakaan 

lalu lintas yang melibatkan berbagai kelompok usia adalah 
dengan melibatkan pemerintah untuk mencantumkan 
pembelajaran mengenai peraturan dan perilaku tertib lalu 
lintas ke dalam sistem kurikulum pendidikan dan juga 
kesadaran masyarakat untuk berhati-hati, menaati 
peraturan dan tata tertib lalu lintas, serta mengenakan alat 
pelindung diri saat berkendara. Adapun juga himbauan 
kepada pihak kepolisian yaitu untuk memperketat 
masyarakat yang ingin mendapatkan Surat Izin 
Mengemudi (SIM).
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ABSTRACT: Background : Breast cancer is a cancer, sitting on the first rank of cancer incidence and have high prevalence. The idea comes 
from the idea that the bad clinical state will result on bad pathological state. But there is no solid evidence on this, since the previous 
researches have different results. Also, in Indonesia itself, there is no similar research until now. OBJECTIVE: To analyze the relationship 
between clinical and pathological features of breast cancer. METHODS: This research was using cross-sectional study based on medical 
records. The subject was taken from medical records of breast cancer patient on the oncology department of RSUD Dr. Soetomo 
(PoliOnkologiSatuAtap) which first checked in 2015. The clinical variable which data was taken is age on diagnose, family history of breast 
cancer, clinical stage, menopause status and history of hormonal contraceptive. Menopause status was decided by age. The pathologic 
variable is histopathological grade, and the expression of ER, PR, HER2, and triple negative status. Triple negative was decided by using the 
data from ER, PR and HER2 expression. The data was analyzed using chi square with continuity correction and fisher's exact 
test.RESULTS: The result of the study was there is no association between clinical aspect (age, family history, menopause status, hormonal 
contraceptives and clinical stage) and histopathological grade (p score is0.616, 0.297, 0.395, 0.948, 0.157 ), ER and or PR ( p score is 0.312, 
0.694, 0.883, 1, 1), HER2 (p score is 1, 0.485, 0.408, 0.509, 0.509) and triple negative (p score is 0.7, 0.623, 0.330, 1, 1). CONCLUSION: We 
cannot predict the pathological features from its clinical features. Writers hope that this research will be developed more and could be one of 
the consideration to prevent worse outcomes and choose treatment.
 
Keywords : breast cancer, clinical features, pathological features
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ABSTRAK: LATAR BELAKANG :Kanker payudara adalah kanker dengan insiden terbanyak dan prevalensi yang tinggi. Hal yang 
melatarbelakangi penelitian ini adalah pemikiran bahwa gambaran klinis yang buruk akan memberikan gambaran patologis yang buruk. 
Namun, masih belum ada bukti yang kuat karena penelitian yang terdahulu memberikan hasil yang berbeda-beda. Selain itu di Indonesia, 
masih belum ditemukan penelitian yang serupa. TUJUAN : Untuk menganalisis hubungan antara gambaran klinis dan patologis pasien 
dengan kanker payudara. METODE : Penelitian ini menggunakan studi cross sectional dengan data yang berasal dari rekam medis. Subjek 
penelitian ini menggunakan rekam  medis dari pasien dengan kanker payudara di departemen onkologi RSUD Dr. Soetomo (POSA) yang 
terdaftar pada tahun 2015 sebagai subjek penelitian. Variabel klinis yang diamati adalah  usia saat didiagnosis, riwayat keluarga dengan 
kanker payudara, stadium klinis, status menopause dan  riwayat penggunaan KB hormonal. Status menopause ditentukan berdasarkan 
usia. Variabel patologis yang diamati adalah grade dan ekspresi reseptor ER, PR, HER2 . Data kemudian diolah menggunakan chi square 
dengan continuity correction dan fisher's exact test. HASIL :  Tidak ada hubungan antara aspek klinis (usia, riwayat keluarga, status 
menopasue, KB hormonal dan stadium klinis) dengan grade histopatologi (nilai p secara berurutan0.616, 0.297, 0.395, 0.948, 0.157 ), ER 
dan atau PR (nilai p secara berurutan 0.312, 0.694, 0.883, 1, 1), HER2 (nilai p secara berurutan 1, 0.485, 0.408, 0.509, 0.509) dan triple 
negative (nilai p secara berurutan 0.7, 0.623, 0.330, 1, 1). KESIMPULAN :  Hasil patologis tidak bisa diprediksi dari hasil klinis. Penulis 
berharap agar penelitian ini dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam  mencegah kanker dengan prognosis yang lebih buruk dan 
pemilihan pengobatan.

Kata kunci : kanker payudara, gambaran klinis, gambaran pathologis.

PENDAHULUAN

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (2016), 
kanker adalah penyakit yang disebabkan oleh 
ketidakteraturan perjalanan hormon yang mengakibatkan 
tumbuhnya daging pada jaringan tubuh yang normal, atau 
bisa dikatakan sebagai tumor ganas. Sedangkan kanker 
payudara adalah sel kanker yang tumbuh di jaringan 
payudara. Menurut data Globocan (IARC) tahun 2012, 
kanker payudara merupakan kanker dengan persentase 
kasus baru tertinggi, yaitu 43% dan jumlah kematian 
akibat kanker payudara adalah 12,9% . Kanker payudara 

menduduki peringkat nomor 2 prevalensi tertinggi di 
Indonesia yaitu 0,5% setelah kanker serviks. Provinsi 
Jawa Timur memiliki jumlah pasien kanker payudara 

 terbanyak nomor 2 yaitu 9.688 pada tahun 2013
(Kemenkes RI.  2015) . Menurut Globocan (IARC) tahun 
2012, angka mortalitas dari kanker payudara di asia 
tenggara hampir mencapai 50%. 

Secara umum ada 2 manifestasi yang bisa di 
dapatkan dari pasien kanker payudara antara lain 
gambaran klinis dan gambaran patologis. Gambaran klinis 
adalah uraian keadaan dari pasien. Gambaran patologis 
adalah gambaran yang didapatkan dari hasil analisis 
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sampel jaringan, sel dan cairan tubuh. Klinikopatologis 
sendiri memiliki arti yaitu menghubungkan antara gejala 
(baik yang diobservasi oleh dokter, maupun dikemukakan 
oleh pasien secara pribadi) dengan hasil dari 
laboratorium. Beberapa gambaran klinis yang dapat 
memicu terjadinya kanker payudara antara lain konsumsi 
alkohol, BMI, terapi hormon estrogen maupun 
progesteron, radiasi, early menarche, late menopause, 
usia saat melahirkan anak pertama, usia saat ini, ada 
riwayat terkena penyakit kanker, riwayat keluarga 
terutama yang first degree, dan mutasi genetik (Singletary 
SE.  2003). Sedangkan gambaran patologis dari kanker 
payudara antara lain termasuk kanker yang invasif atau 
yang non-invasif, ukuran dari kanker, grade kanker, ada 
tidaknya keterlibatan vaskular ataupun limfatik, reseptor 
dari hormon estrogen dan atau progresteron, status 
HER2, status kelenjar getah bening, dan hasil test dari 
oncotype DX, Mamma Print dan Mammostrat . 

Beberapa gambaran klinis maupun patologis di 
atas dapat mempengaruhi prognosis dari kanker 
payudara.  Faktor yang dapat mempengaruhi prognosis 
dari kanker payudara adalah , 30% dengan menghindari 
faktor resiko yang telah disebutkan di atas, kemudian 
deteksi dini dan skrining awal maka dapat meningkatkan 
prognosis dari kanker payudara. Gambaran patologis 
berguna untuk menentukan derajat keparahan suatu 
penyakit. Gambaran patologis yang buruk akan 
memberikan prognosa yang kurang baik dan gambaran 
klinis yang kurang baik juga akan mempengaruhi 
prognosis. Gambaran klinis juga turut menentukan 
gambaran patologis dari kanker payudara. Dengan 
mengetahui gambaran klinis dan patologis yang baik, 
maka dapat membuka terjadinya peluang untuk 
mencegah terjadinya kanker payudara dengan derajat 
keparahan yang lebih tinggi dan prognosis yang buruk.

METODE

Metode yang dilakukan untuk penelitian ini 
adalah dengan menggunakan total sampling data 
sekunder (menggunakan rekam medis) dengan design 
studi cross sectional.Data tersebut diambill pada bulan 
Januari-Februari 2017.Populasi yang diambil adalah 
pasien dengan kanker payudara di departemen onkologi 
(Poli Onkologi Satu Atap) RSUD Dr. Soetomo yang 
pertama kali memeriksakan diri pada tahun 2015. Selain 
itu juga dilakukan pengambilan data tambahan dari 
departemen Patologi Anatomi RSUD Dr. Soetomo. 
Beberapa variabel yang dianalisis antara laingambaran 
klinis yaituusia, memiliki riwayat keluarga (first-degree 
relationship) dengan penderita kanker payudara, stadium 
pasien saat didiagnosis, status menopause, penggunaan 
KB, dan gambaran patologis yaitu grade histopatologi, 
ekspresi ER, PR, HER2 dan triple negative.Usia dibagi 
atas sama dengan usia 35 tahun ke atas dan 35 tahun ke 
bawah untuk membedakan kanker usia muda dan usia 
tua.  Status menopause ditentukan berdasarkan usia(nilai 
ambang 50 tahun). Penggunaan KB positif adalah pasien 
yang menggunakan KB minimal 10 tahun. Stadium yang 
digunakan adalah stadium klinis dari pasien.  Kriteria triple 

TUJUAN PENELITIAN 

Untuk menganalisis hubungan antara gambaran 
klinis dan patologis pasien dengan kanker payudara.

negative dinilai menggunakan data ER, PR dan HER2. 
Analisis data menggunakan program SPSS dan 
metodechi square 2x2 dengan continuity correction dan 
fisher's exact test.

HASIL

Penelitian ini diadakan pada Poli Onkologi Satu 
Atap (POSA) RSUD Dr. Soetomo Surabaya dan Instalasi 
Patologi Anatomi RSUD Dr. Soetomo pada bulan Juni 
2016-Juni 2017 dimulai dari perizinan hingga 
pengumpulan data. Dari 442 data pasien dengan 
diagnosa awal ca mamma, 79 data tidak bisa digunakan 
dalam penelitian dikarenakan tidak ditemukannya rekam 
medis baik fisik maupun elektronik, maupun setelah 
dilakukan serangkaian pemeriksaan, pasien tidak 
terdiagnosa sebagai pasien kanker payudara.

Tabel 1. Karakteristik Subyek Penelitian

No 
Karakteristik 
Subyek Penelitian  

f 
% 

total 

1. Usia   
 <35 15 4.1 
 >=35 344 94.8 
 Total  359 98.9 
2. Riwayat keluarga    
        Negatif 147 40.5 
        Positif 15 4.1 
 Total  162 44.6 
3. Status Menopausal    
        Premenopause 163 44.9 
        Postmenopause 196 54 
 Total  359 98.9 
4. Penggunaan KB    
        Negatif 105 28.9 
        Positif 45 12.4 
 Total  150 41.3 

5. 
Stadium saat 
pertama kali 
memeriksakan diri  

  

        Rendah 24 6.6 
        Tinggi  156 43 
 Total  180 49.6 
6.  Grade    
        Rendah 134 36.9 
        Tinggi  135 37.2 
 Total  269 74.1 

7.  
Reseptor ER dan 
atau PR 

  

        Negatif 72 19.8 
        Positif 237 65.3 
 Total  309 85.1 
8.  Reseptor HER2   
        Negatif 204 56.2 
        Positif 100 27.5 
 Total  304 83.7 
9.  Triple Negative    
        Negatif 258 71.1 
        Positif 46 12.7 
 Total  304 83.7 

 
Berdasarkan data karakteristik maka dapat 

diambil kesimpulan bahwa pasien sebagian besar 
memiliki usia di atas 35 tahun, memiliki tipe kanker yang 
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Tabel 2. Hubungan Klinis dengan Grade Histopatologi

No Variabel Klinis 

Grade 
 

Nilai p 
Rendah Tinggi 

 
N % N % 

Total

 

1. Usia       
 <35 6 40 9 60 15 0.616* 
 >=35 127 50.2 126 49.8 253  
 Missing value     95  

2. Riwayat Keluarga       
 Negatif 67 56.780 51 43.220 118 0.297** 
 Positif 3 33.333 6 66.667 9  
 Missing value     236  

3. Status Menopausal       
 Premenopause 68 52.713 61 47.287 129 0.395* 
 Postmenopause 65 46.763 74 53.237 139  
 Missing value     95  

4. Penggunaan KB       
 Negatif 44 55 36 45 80 0.948* 
 Positif 21 52.5 19 47.5 40  
 Missing value     243  

5. 
Stadium saat pertama 
kali memeriksakan 
diri 

      

 Rendah 6 33.333 12 66.667 18 0.157* 
 Tinggi 69 54.330 58 45.670 127  

 
Missing value

     
218  

*Nilai p dihitung menggunakan chi square  2x2 dengan continuity correction  

** Nilai p dihitung menggunakan fisher’s exact test  
 

Tabel 3. Hubungan Klinis dengan Reseptor ER/PR

*Nilai p dihitung menggunakan chi square  2x2 denga n continuity correction  

** Nilai p dihitung menggunakan fisher’s exact test  

 

No Variabel Klinis 

Reseptor ER dan atau PR 

Total Nilai P Negatif Positif 

n % N % 

1. Usia       
 <35 1 7.7 12 92.3 13 0.312** 
 >=35 70 23.7 225 76.3 295  
 Missing value     55  

2. Riwayat Keluarga       
 Negatif 23 19.7 94 80.3 117 0.694** 
 Positif 3 27.3 8 72.7 11   
 Missing value     235  

3. Status Menopausal       
 Premenopause  31 22.3 108 77.7 139 0.883* 
 Postmenopause 40 23.7 129 76.3 169  
 Missing value     55  

4. Penggunaan KB       
 Negatif 13 16.050 68 83.950 81 1* 
 Positif 7 16.667 35 83.334 42  
 Missing value     240  

5. 
Stadium saat 
pertama kali 
memeriksakan diri  

      

 Rendah 2 10.5 17 89.5 19 1** 
 Tinggi  17 13.8 106 86.2 123  

 

Missing value

     

221  
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Tabel 4. Hubungan Klinis dengan Reseptor HER2

 

No Variabel Klinis 
Reseptor HER2

 Total P 
Negatif Positif 

N % N % 

1. Usia       
 <35 9 69.2 4 30.8 13 1** 
 >=35 194 66.9 96 33.1 290  
 Missing value     60  

2. Riwayat Keluarga       
 Negatif 83 70.9 34 29.1 117 0.485** 
 Positif 6 60 4 40 10  
 Missing value     236  

3. Status Menopausal       
 Premenopause  97 69.8 42 30.2 139 0.408* 
 Postmenopause 106 64.6 58 35.4 168  
 Missing value     60  

4. Penggunaan KB       
 Negatif 53 16.050 28 83.950 81 0.509* 
 Positif 30 73.170 11 26.830 41  
 Missing value     241  

5. 
Stadium saat 
pertama kali 
memeriksakan diri  

      

 Rendah 11 57.9 8 42.1 19 0.509* 
 Tinggi  83 68.6 38 31.4 121  

 
Missing value

     
223  

*Nilai p dihitung menggunakan chi square  2x2 dengan continuity correction  

** Nilai p dihitung menggunakan fisher’s exact test  

Tabel 5. Hubungan Klinis dengan Reseptor Triple Negative

 

No Variabel Klinis 
Triple Negative 

Total P 
Negatif Positif 

n % n % 

1. Usia       
 <35 12 92.3 1 7.7 13 0.7** 
 >=35 246 84.8 44 15.2 290  
 Missing value     60  

2. Riwayat Keluarga       
 Negatif 102 87.2 15 12.8 117 0.623** 
 Positif 8 80 2 20 127  
 Missing value     236  

3. Status Menopausal       
 Premenopause  114 82.6 24 17.4 138 0.330* 
 Postmenopause 114 87.3 21 12.7 165  
 Missing value     60  

4. Penggunaan KB       
 Negatif 72 88.9 9 11.1  81 1** 
 Positif 37 90.2 4 9.8 41  
 Missing value     241  

5. 
Stadium saat 
pertama kali 
memeriksakan diri  

      

 Rendah 18 94.7 1 5.3 19 1** 
 Tinggi  109 90.8 11 9.2 120  

 
Missing value

     
224  

*Nilai p dihitung menggunakan chi square  2x2 dengan continuity correction  

** Nilai p dihitung menggunakan fisher’s exact test  



sporadis, dalam keadaan postmenopause, tidak 
menggunakan KB, memeriksakan diri ke dokter dengan 
stadium yang tinggi, memiliki grade yang tinggi, memiliki 
reseptor ER dan atau PR yang positif, memiliki reseptor 
HER2 yang negatif dan tidak tergolong dalam subtipe 
triple negative. 

Hubungan Gambaran Klinis dengan Grade 
Histopatologi

Secara statistik, tidak ditemukan hubungan 
antara gambaran klinis dengangrade histopatologi dari 
pasien (usia, riwayat keluarga, status menopause, 
penggunaan KB, dan stadium saat pertama kali 
memeriksakan diri) (p>0.05)(Tabel 2)

Hubungan Gambaran Klinis dengan Reseptor ER dan 
atau PR 

Secara statistik, tidak ditemukan hubungan 
antaragambaran klinisdengan reseptor ER dan atau PR 
dari pasien (usia, riwayat keluarga, status menopause, 
penggunaan KB, dan stadium saat pertama kali 
memeriksakan diri) (p>0.05)(Tabel 3)

Hubungan Gambaran Klinis dengan  Reseptor HER2 
Secara statistik, tidak ditemukan hubungan 

antara gambaran klinis dengan reseptor HER2 dari pasien 
(usia, riwayat keluarga, status menopause, penggunaan 
KB, dan stadium saat pertama kali memeriksakan diri) 
(p>0.05) (Tabel 4)

Hubungan Gambaran Klinis dengan Subtipe Triple 
Negative 

Secara statistik, tidak ditemukan hubungan 
antara gambaran klinis dengan subtipe triple negativedari 
pasien (usia, riwayat keluarga, status menopause, 
penggunaan KB, dan stadium saat pertama kali 
memeriksakan diri) (p>0.05).  (Tabel 5)

PEMBAHASAN

Gambaran umum subjek penelitian
Berdasarkan data subjek penelitian maka dapat 

disimpulkan bahwa sebagian besar penderita kanker 
berusia lebih dari 35 tahun, kanker yang muncul bersifat 
sporadis, memiliki stadium yang tinggi saat pertama kali 
didiagnosis, tidak menggunakan KB hormonal, tergolong 
wanita postmenopause, memiliki ER dan atau PR yang 
positif, HER2 yang negatif dan tidak tergolong dalam 
kanker subtipe triple negative. Pada penelitian yang 
dilakukan di Padang, penderita dnegan usia di atas 40 
tahun lebih banyak jika dibandingkan dengan penderita 

 dengan usia di bawah 40 tahun . 
Stadium yang ditemukan adalah stadium lanjut, sesuai 
dengan penelitian epidemiologi yang mengatakan bahwa 
70% kanker stadium lanjut terjadi pada negara 
berkembang (Coughlin SS,  2009). Penelitian yang dilaku-
kan di Rumah Sakit Onkologi Surabaya juga mendapatkan 
hasil kanker sporadis yang lebih tinggi (85,36%) dan 82% 
pasien tidak pernah menggunakan kontrasepsi, 
sedangkan 8,66% pasien menggunakan kontrasepsi 
selama 1-5 tahun (Lumintang LM, et al, 2014). Pada 
penelitian pasien kanker dengan usia muda yang 
dilakukan di RSUD Dr. Soetomo tahun 2010 memberikan 
hasil proporsi HER2 negatif yang lebih tinggi dibandingkan 

7HER2 positif . Penelitian profil imunohistokimia yang 

(Rahmatya A,  2015)

dilakukan di RSUD Arifin Achmad Pekanbaru memberikan 
hasil sebagian besar pasien dengan HER2 negatif,  
subtipe kanker yang tidak tergolong triple negative dan 
jumlah grade III yang cenderung sama dengan total grade 
I dan II (Anggo M, et al. 2011). Hal ini mirip dengan hasil 
dari peneliti yaitu 134 data memiliki grade rendah 
sedangkan 135 data memiliki grade tinggi.

Hubungan Faktor Klinis dengan Grade
Hasil dari penelitian menyatakan bahwa secara 

statistik tidak ada hubungan antara usia , baik di atas 35 
tahun maupun di bawah 35 tahun dengan grading. Hasil ini 
serupa dengan penelitian yang dilakukan di Guangzhou 
(p=0.223) (Wei J, et al,  2014). Penelitian lain membagi 
menjadi kelompok usia kurang dari 50 tahun dan lebih dari 
50 tahun namun hasilnya juga tidak signifikan (p=0.339) 
(Ching-Hung Lin, et al, 2014)

Hasil dari penelitian menyatakan bahwa tidak 
ada hubungan antara riwayat keluarga dengan grade 
histopatologi secara statistik  . Penelitian yang lain juga 
mengemukakan hasil yang tidak signifikan antara grade 

 histopatologi dengan riwayat keluarga (p=0.07) (Arpino G, 
et al, 2016); (Largent JA, et al. 2005).

Hasil dari penelitian menyatakan bahwa tidak 
ada hubungan antara status menopause dengan grade 
histopatologi. Penelitian yang lain mengatakan bahwa 
status menopause yang tergolong premenopause atau 
postmenopause memiliki hubungan yang secara statistik 

 bermakna dengan grade (p=0.001) (Mahmood H, et al,  
2016), hal ini disebabkan karena keterbatasan peneliti 
untuk mengumpulkan data menopause yang sesung-
guhnya (ada data amenorrhea selama 12 bulan tanpa 
menggunakan obat-obatan hormonal) .  

Hasil dari penelitian menyatakan bahwa secara 
statistik tidak ada hubungan antara penggunaan KB 
hormonal dengan grade histopatologi. Penemuan yang 
serupa juga menemukan hasil yang tidak signifikan 

 (p=0.42)(Largent JA, et al. 2005).
Hasil dari penelitian menyatakan bahwa secara 

statistik, stadium saat pertama kali memeriksakan diri 
tidak mempunyai hubungan dengan grade histopatologi . 
Penelitian yang lain mengatakan bahwa stadium yang 
tinggi mempunyai kecenderungan untuk memiliki grade 

 yang tinggi(Henson DE, et al, 1991).
Dapat disimpulkan bahwa faktor klinis tidak 

memiliki hubungan dengan grade histopatologi. Hal ini 
mungkin disebabkan karena RSUD Soetomo merupakan 
rumah sakit rujukan sehingga kasus dengan stadium yang 
rendah sudah ditangani di daerah sedangkan kasus 
dengan stadium yang tinggi baru ditangani di Soetomo 
sehingga hasil yang didapatkan kurang akurat. Selain itu 
belum ada mekanisme yang mampu menjelaskan 
hubungan secara rinci. Penelitian yang ada pun ada yang 
mendukung penelitian dan ada juga yang memiliki hasil 
yang berbeda dengan penelitian. 

Hubungan Faktor Klinis dengan ER/PR
Hasil penelitian mengemukakan bahwa tidak ada 

hubungan antara usia dengan reseptor ER maupun PR. 
Penelitian yang lain juga mengemukakan hasil yang tidak 
signifikan antara usia dengan reseptor ER (Pourzand A,  et 
al, 2011), namun PR memiliki hasil yang signifikan. 

 Penelitian lain yang dilakukan oleh Gupta (2015)(Gupta D, 
et al,  2015)  mengatakan bahwa PR dan ER tidak memiliki 
hubungan dengan usia .

Riwayat keluarga juga tidak memiliki hubungan 
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yang signifikan terhadap ER maupun PR. Hal ini juga 
terjadi pada penelitian yang dilakukan oleh Zhou (2014) 
(Zhou XL, et al,  2014). 

Status menopause tidak memiliki hubungan 
yang signifikan terhadap ER maupun PR. Hal ini berbeda 

 dengan penelitian yang dilakukan oleh Faheem (2012)
(Faheem M, et al,  2012)  yang menyatakan bahwa wanita 
postmenopausal memiliki insiden ER dan PR positif yang 
lebih tinggi. Namun hasil yang dilakukan oleh peneliti 
selaras dengan yang dilakukan oleh Shaikh et al. (2016) 

 (Shaikh F, et al,  2016), maupun Gupta et al. (2015)(Gupta 
D, et al,  2015).
` Pengguna KB hormonal selama minimal 10 
tahun secara statistik tidak memiliki hubungan dengan 
ekspresi reseptor ER dan atau PR. Penelitian lain juga 
mengemukakan hasil ang tidak signifikan antara 
penggunaan kontrasepsi oral dengan ekspresi reseptor 
ER maupun reseptor PR secara terpisah  (Largent JA,  et 
al, 2005).

Stadium saat pertama kali memeriksakan diri 
juga tidak memiliki  hubungan dengan reseptor ER 
maupun PR. Hal ini sama dengan penelitian yang 

 dilakukan oleh Clark et al. (1984) (Clark GM, et al,  1984),  
namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh 

 Zhou et al. (2014)(Zhou XL, et al,  2014).
Berdasarkan hasil penelitian  disimpulkan bahwa 

secara keseluruhan bahwa faktor klinis tidak berhubungan 
dengan reseptor ER maupun PR. Hal ini bisa disebabkan 
oleh berbagai macam faktor misalnya RSUD Dr. Soetomo 
adalah pasien rujukan sehingga stadium saat pertama kali 
memeriksakan adalah sebagian besar terdiri dari stadium 
tinggi. Selain itu,lokasi  penelitian sebelumnya yang 
mendukung hasil yang signifikan tidak dilakukan di Asia 
Tenggara sehingga kemungkinan terjadi perbedaan 
karakteristik pasien. Beberapa jurnal yang mencantumkan 
penelitian yang serupa masih memperdebatkan apakah 
faktor tersebut saling berkorelasi dan mekanisme 
korelasinya belum diketahui secara pasti.

Hubungan Faktor Klinis dengan HER2
Berdasarkan penelitian yang dilakukan, usia 

tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan reseptor 
HER2. Penelitian ini selaras dengan penelitian yang 

 dilakukan oleh Alzaman (2016) (Alzaman AS, et al,  2016)  
 dan Caldarella (2011)(Caldarella A, et al, 2011).

Begitu juga dengan riwayat keluarga. Dari hasil 
penelitian yang dilakukan, riwayat keluarga tidak memiliki 
hubungan dengan ekspresi reseptor HER2. Hal ini serupa 
dengan penelitian lain yang dilakukan oleh Tsakountakis 

 (2005)(Tsakountakis N, et al, 2005).
Status menopause juga tidak memiliki hubungan 

dengan ekspresi reseptor HER2. Penelitian yang 
 dilakukan oleh Tsakountakis (2005) (Tsakountakis N, et al, 

2005).  juga memberikan hasil yang tidak signifikan.
Pengguna KB hormonal selama minimal 10 

tahun secara statistik tidak memiliki hubungan dengan 
ekspresi reseptor HER2. Hasil yang sama didapat oleh 
penelitian pada kelompok wanita usia muda (p=0.329) (Jia 
X, et al, 2015). 

Stadium saat pertama kali memeriksakan diri 
juga tidak mempumyai hubungan dengan ekspresi 
reseptor HER2. Hal ini sama dengan penelitian yang 
dialukan oleh Tsakountakis et al. (2005)  dan Shaikh et al. 
(2016)

Dapat disimpulkan bahwa faktor klinis tidak 
berhubungan dengan ekspresi reseptor HER2. Sampai 

sekarang masih belum diketahui mekanisme untuk 
menjelaskan hubungan klinis dengan reseptor HER2. dan 
penelitian yang telah dilakukan memberikan dua hasil, ada 
yang mendukung dan ada yang tidak mendukung. Karena 
RSUD Dr. Soetomo adalah rumah sakit rujukan sehingga 
pasien banyak yang terdiri dari stadium lanjut. Selain itu, 
penelitian ini belum pernah dilakukan di Asia Tenggara 
sehingga mungkin terjadi perbedaan karakteristik sampel.

Hubungan Faktor Klinis dengan Subtipe Triple 
Negative

Berdasarkan hasil penelitian, usia tidak 
berhubungan dengan reseptor yang triple negative. Hal ini 
serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Abulkhair et 

 al. (2012)
Hasil yang serupa didapat pada analisis 

hubungan antara riwayat keluarga dan reseptor yang triple 
negative, yaitu keduanya tidak saling berhubungan. 
Penelitian yang lain juga mengemukakan hasil yang 

 serupa (Zhou XL, et al,  2014).
Tidak ditemukan pula hubungan antara status 

menopause dengan reseptor yang triple negative. Hal ini 
serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Fan et al. 

 (2015)(Fan Y, et al,  2015).
Pengguna KB hormonal selama minimal 10 

tahun secara statistik tidak memiliki hubungan dengan 
ekspresi reseptor yang termasuk dalamkriteria triple 
negative(p=1). Penelitian lain mengatakan bahwa 
penggunaan KB berasosiasi dengan triple negative 
(p=0.04) dengan analisis univariat sedangkan dengan 
analisis multivariat, penggunaan KB tidak berasosiasi 

 dengan triple negative (p=0.079)(Medina FL, et al , 2011) . 
Hal ini mungkin  disebabkan oleh kurangnya sampel triple 
negative yang ada, sehingga data yang ada kurang bisa 
meng-gambarkan gambaran klinis dan patologis yang 
sebenarnya.

Stadium saat pertama kali memeriksakan diri  
juga tidak memiliki hubungan dengan reseptor yang triple 
negative. Hal ini serupa dengan penelitian yang dilakukan 

 oleh Yuan et al. (2014)(Yuan N, et al, 2014).
Hal ini mungkin disebabkan oleh jumlah etnis 

 Asia yang populasi penderita TNBC sedikit (Howlader, et 
al,  1975 , sehingga sampel yang didapat oleh peneliti juga 
sedikit sehingga kurang dapat menggambarkan kondisi 
klinis dan patologis yang sebenarnya. Selain itu, masih 
belum diketahui mekanisme yang dapat menjelaskan 
secara rinci dan runut hubungan antara faktor klinis dan 
subtipetriple negative. Penelitian yang dihasilkan masih 
memberikan pandangan yang berbeda mengenai 
hubungan klinis dan subtipetriple negative. 

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan
Faktor klinis (usia, riwayat keluarga, status 

menopause, penggunaan KB, stadium klinis saat pertama 
kali memeriksakan diri)  tidak memiliki hubungan dengan 
faktor patologis (grade histopatologi, ER/PR, HER2, dan 
subtipe triple negative ). Beberapa hal yang daopat 
menyebabkan hal tersebut antara lain lokasi penelitian 
yaitu RSUD Dr. Soetomo merupakan rumah sakit tipe A 
yang menangani kasus stadium tinggi yang tidak dapat 
ditangani oleh rumah sakit lain, keterbatasan peneliti 
untuk mengumpulkan data status menopause sesuai 
dengan syarat sebenarnya, adanya recall bias dari pasien, 
mungkin ada perbedaan karakteristik pasien sehingga 

(Abulkhair O, et a,l 2012).



memberikan hasil yang berbeda dengan penelitian diluar 
Asia Tenggara, belum ada penjelasan mengenai 
mekanisme hubungan secara langsung dan jumlah 
sampel (khususnya triple negative) sedikit. 

Saran
Saran dari penelitian ini adalah sebaiknya 

penelitian selanjutnya dapat memperinci hubungan antar 
faktor. Jumlah sampel sebaiknya lebih ditingkatkan lagi 
dan tidak hanya terbatas pada satu lokasi sehingga dapat 
memberikan gambaran yang lebih umum. Selain itu 
penelitian dapat dilakukan dengan dua metode yaitu 
dengan menggunakan data primer (wawancara) dan data 
sekunder (rekam medis) agar dapat melengkapi data 
dengan lebih baik dan akurat, misalnya dalam 
menentukan status menopause. 
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SEGMENTASI DAN KLASIFIKASI CITRA SEL DARAH PUTIH MENGGUNAKAN METODE     

PRE-PROCESSING SELF-DUAL MULTISCALE MORPHOLOGICAL TOGGLE
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ABSTRACT: Background :Using digital image processing, counting and identification of white blood cell types, which previously performed 
conventionally, now can be done automatically. However, there is no standard method that is recognized worldwide yet. Objective: In this 
undergraduate thesis, we propose self-dual multiscale morphological toggle (SMMT) as pre-processing method. Nucleus and cytoplasm of 
white blood cell will be detected and segmented separately. Methods: Nucleus segmentation will be performed using level-set method. 
Cytoplasm segmentation will be done using mathematical morphology methods, namely bottom hat, flood fill, and watershed. Then, 
segmented image's features will be extracted and classified using decision tree method. Data produced through these processes will be 
white blood cell counting and types of each segmented white blood cell. Results: The experiment was performed for 247 training images and 
30 testing images. The result shows that these methods give accurate white blood cell classification with the average accuracy, specificity, 
and sensitivity of 87,78%, 71,94%, and 88,64%.

Keywords: SMMT, mathematical morphology, segmentation, level-set, white blood cell.

Korespondensi: , Muhammad Hilman Faiz Departemen  Informatika Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi Institut Teknologi Sepuluh 
Nopember Surabaya. E-mail: hilmanfaiz.cp@gmail.com

ABSTRAK: Latar belakang: Kemajuan teknologi memberikan kemudahan untuk menyelesaikan permasalahan. Dengan adanya 
pengolahan citra digital, penghitungan dan identifikasi jenis sel darah putih pada blood smear image yang sebelumnya dilakukan secara 
konvensional kini dapat dilakukan secara otomatis.Meskipun demikian, hingga saat ini belum ada standar metode yang diakui dunia. 
Tujuan: Tugas akhir ini mengusulkan sebuah metode self-dual multiscale morphological toggle (SMMT) sebagai metode preprocessing dari 
blood smear image. Nukleus dan sitoplasma sel darah putih dideteksi dan disegmentasi secara terpisah. Metode: Segmentasi nukleus 
dilakukan menggunakan metode level set. Segmentasi sitoplasma dilakukan menggunakan metode-metode morfologi matematika, yaitu 
bottom hat, flood fill, dan watershed. Kemudian citra hasil segmentasi diekstrak fitur-fiturnya dan diklasifikasi menggunakan metode 
decision tree. Data akhir yang didapat adalah jumlah sel darah putih dalam blood smear image dan jenis dari masing-masing sel darah putih 
yang telah tersegmentasi.Hasil: Uji coba yang dilakukan terhadap 247ctra training dan 30 citra testing menunjukkan bahwa metode ini 
dapat memberikan hasil segmentasi hapusan darah dan klasifikasi sel darah putih yang akurat dengan rata-rata akurasi, specificity dan 
sensitivity sebesar87,78%, 71,94%, dan 88,64%.

Kata kunci: SMMT, morfologi matematika, segmentasi, level-set, sel darah putih.

PENDAHULUAN

Latar Belakang
Blood smear image atau citra hapusan darah 

adalah citra mikroskopis dua dimensi (2-D) dari tetes 
darah yang meliputi sel darah merah, sel darah putih, dan 
terkadang terdapat trombosit dalam satu citra. Sel darah 
putih, atau yang disebut juga dengan leukosit, terdiri dari 
nukleus dan sitoplasma dan dibagi menjadi lima jenis, 
yaitu neutrofil, eosinofil, basofil, limfosit, dan monosit (F.T 
Fishbach and M. B Dunning, 2009). Sebagai sel yang 
berperan dalam sistem imun, jumlah sel darah putih 
menunjukkan indikasi terdahap berbagai penyakit
(L.B. Dorini, R. Minetto, N.J. Leite, 2013). Namun  
klasifikasi sel darah putih pada blood smear image secara 
konvensional membutuhkan waktu yang lama dan bersifat 
subjektif, membutuhkan kemampuan dari para ahli.

Berbagai metode segmentasi sel darah putih 
telah dikemukakan. Teknik segmentasi nukleus dan 
sitoplasma secara otomatis menggunakan algoritma fuzzy 
C-means dan operasi mathematical morphology
telah dilakukan oleh Theera-Umpon (N. Theera-Umpon 

and S. Dhompongsa, 2007). Shitong mensegmentasi sel 
darah putih dengan thresholding dan mathematical 
morphology lalu digabungkan dengan fuzzy cellular neural 
networks untuk menutupi kekurangan masing-masing 
metode (W. Shitong and W. Min, 2006). Jiang dkk 
mensegmentasi nukleus sel darah putih dengan scale-
space filtering lalu mengekstrak sitoplasma menggunakan 
watershed clustering pada histogram HSV 3-D (K. Jiang, 
Q-M. Liao, and S-Y. Dai, 2003). Dorini dkk mensegmentasi 
nukleus dengan metode preprocessing self-dual 
multiscale morphological toggle (SMMT), modifikasi dari 
scale-space filtering, dan metode segmentasi watershed 
(L.B Dorini, R. Minetto, and N.J Leitr, 2013).

Pada penelitian ini diterapkan penggabungan 
metode SMMT dan mathematical morphology untuk 
melakukan segmentasi sel darah putih pada blood smear 
image. Penelitian ini terbagi menjadi beberapa tahapan. 
Pertama citra masukan disederhanakan menggunakan 
SMMT. Kemudian, hasil penyederhanaan akan 
disegmentasi menggunakan transformasi level set untuk 
mengekstrak nukleus dari citra asal. Setelah itu,
untuk mengekstrak sitoplasma dilakukan operasi 



mathematical morphology. Lalu, dari nukleus dan 
sitoplasma dilakukan ekstraksi fitur yang pada akhirnya 
digunakan untuk mengklasifikasi sel darah putih menjadi 
neutrofil, eosinofil, basofil, limfosit, atau monosit 
menggunakan metode decision tree. Penelitian ini 
diharapkan dapat memberikan hasil segmentasi dan 
klasifikasi sel darah putih yang cepat dan akurat.

TUJUAN PENELITIAN
Tujuan penelitian ini adalah melakukan 

segmentasi sel darah putih pada blood smear image 
menggunakan metode preprocessing self - dual multiscale 
morphological toggle. Ilustrasi segmentasi ditunjukkan 
pada Gambar 1.

METODE

Pada penelitian  ini dibangun aplikasi untuk 
melakukan segmentasi dan klasifikasi sel darah putih 
pada blood smear image(BSI). Sel darah putih 
diklasifikasikan menjadi 5 jenis, yaitu neutrofil, eosinofil, 
basofil, limfosit, dan monosit. Data masukan yang 
digunakan adalah citra mikroskopis dari sebuah hapusan 
darah. Data keluaran dari aplikasi merupakan jumlah sel 
darah putih, citra sel darah putih, dan jenisnya. Aplikasi ini 
diharapkan dapat digunakan untuk membantu proses 
penghitungan dan klasifikasi sel darah putih.

Segmentasi nukleus dilakukan menggunakan 
metode level set. Segmentasi sitoplasma dilakukan 
menggunakan metode-metode morfologi matematika, 
yaitu bottom hat, flood fill, dan watershed. Kemudian citra 
hasil segmentasi diekstrak fitur-fiturnya dan diklasifikasi 
menggunakan metode decision tree. Data akhir yang 
didapat adalah jumlah sel darah putih dalam blood smear 
image dan jenis dari masing-masing sel darah putih yang 
telah tersegmentasi.

HASIL

Penelitian dilakukan untuk mengetahui nilai-nilai 
parameter yang tepat untuk digunakan pada masing-
masing proses. Dengan mengetahui nilai parameter yang 
tepat, diharapkan program dapat memberikan hasil 
segmentasi dan klasifikasi yang terbaik.

Penelitian yang dilakukan terdiri dari empat 
macam, yaitu:
1. Penelitian penentuan parameter SMMT.
2. Penelitian penentuan nilai threshold pada nukleus.
3. Penelitian penentuan parameter DRLSE.
4. Penelitian penentuan parameter decision tree.

Penelitian Penentuan Parameter SMMT
Penelitian penentuan parameter SMMT 

dilakukan untuk mendapatkan nilai parameter yang 
menghasilkan citra pra-pemrosesan yang baik. Hal ini 
penting dilakukan karena hasil pra-pemrosesan yang baik 
akan menghasilkan segmentasi yang baik.

Terdapat 2 parameter pada SMMT, yaitu skala 
(σ) dan lebar elemen. Nilai skala yang diuji adalah 0,25, 
0,5, 0,75, dan 1. Nilai lebar yang diuji adalah 6, 8, 10, 12, 
dan 14. Akan diambil nilai yang terbaik dari kombinasi 
kedua parameter berdasarkan akurasi klasifikasi tertinggi 
yang dihasilkan.

Hasil penelitian parameter skala dan lebar 
elemen ditunjukkan pada Tabel 1. Dari tabel tersebut 
terlihat bahwa kombinasi nilai skaladan lebar elemen 
penyusun terbaik adalah 0,5 dan 14 secara berturut-turut.

Perbandingan akurasi tanpa menggunakan 
SMMT dan dengan menggunakan SMMT yang optimal 
ditunjukkan pada Tabel 2. Dari tabel tersebut terlihat 
bahwa SMMT meningkatkan akurasi klasifikasi dengan 
selisih 5,11%.

Penelitian Penentuan Nilai Threshold pada Nukleus
Penelitian penentuan nilai threshold dilakukan 

untuk mendapatkan hasil segmentasi yang baik.Dengan 

Gambar 1. (A) Citra hapusan darah dengan Wright staining yang diamati melalui mikroskop dengan perbesaran 1000x. 
(B) Segmentasi Nukleus dari Gambar 1A. (C) Segmentasi Sitoplasma dari Gambar 1A.

Tabel  1. Hasil Penelitian Parameter SMMT

Skala (σ) Lebar Akurasi (%) 

0,25 6 61,67 
0,25 8 56,67 
0,25 10 63,33 
0,25 12 84,67 
0,25 14 84,89 
0,5 6 60,56 
0,5 8 64,44 
0,5 10 58,22 
0,5 12 81,11  
0,5 14 85,78 

0,75 6 60,22 
0,75 8 57,44 
0,75 10 58,00 
0,75 12 60,89 
0,75 14 84,11  

1 6 62,22 
1 8 58,44 
1 10 57,22 
1 12 64,44 
1 14 82,44 
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Tabel 4.  Hasil Uji Coba Nilai Thresholdpada Nukleus

Lambda
 

Alfa
 

 
Epsilon

 

 
Sigma 

 
Akurasi (%)

 

1 1 1 1 87,78 
2 2 1.5 1.5 85,89 
3 3 2 2 85,89 

hasil segmentasi yang baik diharapkan akan memberikan 
hasil ekstraksi fitur yang baik pada tahap selanjutnya.

Terdapat 2 parameter pada penentuan nilai 
threshold, yaitu nilai threshold semula (initial threshold) 
dan besar nilai threshold yang ditambahkan apabila 
program gagal mendeteksi nukleus (delta). Nilai initial 
threshold yang diuji adalah 110, 120, dan 130. Nilai delta 
yang diuji adalah 10, 20, dan 30. Kombinasi kedua 
parameter ini akan diambil yang terbaik berdasarkan 
jumlah terbanyak dari segmentasi yang benar, yaitu 
banyaknya sel darah putih yang terdeteksi sesuai dengan 
banyaknya sel darah putih yang sebenarnya. Apabila ada 
beberapa kombinasi yang menghasilkan jumlah 
segmentasi tertinggi, kombinasi akan dipilih berdasarkan 
akurasi klasifikasi tertinggi yang dihasilkan.

Hasil penelitian ditunjukkan pada Tabel 3. Dari 
tabel tersebut terlihat bahwa nilai initial threshold dan delta 
terbaik adalah 130 dan 10 secara berturut-turut. Dari total 
277 citra, 247 citra training dan 30 citra testing, program 
dengan kombinasi initial threshold 130 dan delta 10 
mendeteksi 275 sel darah putih dan dengan akurasi 
sebesar 84,67%.

Penelitian Penentuan Parameter DRLSE
Penelitian penentuan parameter DRLSE 

dilakukan untuk mendapatkan hasil segmentasi nukleus 
yang baik. Dengan hasil segmentasi yang baik diharapkan 
akan memberikan hasil segmentasi sitoplasma dan 
ekstraksi fitur yang baik pada tahap selanjutnya.

 

Tabel 2. Perbandingan Akurasi Menggunakan SMMT
dan Tanpa SMMT

Metode Akurasi (%) 

Tanpa SMMT  80,67 
Dengan SMMT  85,78 

 
Tabel 3.  Hasil Penelitian Nilai Thresholdpada Nukleus

Initial 
Threshold 

Delta 
Jumlah 

segmentasi 
yang benar 

Akurasi (%) 

110 10 275 73,33 
110 20 275 71,44 
110 30 275 72,89 
120 10 275 82,22 
120 20 275 80,22 
120 30 275 79,33 
130 10 275 84,67 
130 20 275 84,00 
130 30 275 84,00 
140 10 269 84,78 
140 20 269 84,78 
140 30 269 84,78 
150 10 260 87,22 
150 20 260 87,22 
150 30 260 87,22 

 

Terdapat 4 parameter pada penentuan 
parameter DRLSE, yaitu nilai lambda, alfa, epsilon, dan 
sigma. Kombinai keempat parameter ini akan diambil yang 
terbaik berdasarkan akurasi klasifikasi tertinggi yang 
dihasilkan. Dari tabel 4 terlihat bahwa kombinasi terbaik 
parameter DRLSE adalah 1, 1, 1, dan 1 secara berturut-
turut yang menghasilkan akurasi sebesar 87,78%.

Penelitian Penentuan Parameter Decision Tree
Penelitian penentuan parameter decision 

treedilakukan untuk mengetahui nilai parameter decision 
tree yang optimal sehingga dapat menghasilkan 
pembuatan tree yang optimal. Hal ini penting ditentukan 
karena tree yang baik akan menghasilkan akurasi 
klasifikasi yang baik. 

Parameter yang diuji pada decision tree adalah 
nilai pruning yang digunakan. Nilai pruning yang 
digunakan adalah 0 (tidak dilakukan pruning), 4, 5, 6, dan 
7.Hasil uji coba ditunjukkan pada Tabel 5. Dari tabel 
tersebut terlihat bahwa decision tree yang tidak dilakukan 
proses pruning, pruning dengan level 6, dan pruning 
dengan level 7 memberikan hasil yang terbaik pada 
klasifikasi decision tree.

Tabel 5.  Hasil Uji Coba Level Pruning

Level Pruning
 

Akurasi (%)
  

0 87,78 
4 85,11 
5 87,56 
6 87,78 
7 87,78 

Tabel 6. Detail Hasil Segmentasi & Klasifikasi

 
Jenis Sel 

Darah Putih 

Akurasi 
(%) 

Sensitivitas 
(%) 

Spesifisitas 
(%) 

Limfosit 100 100 100 
Basofil 93.33 83.33 95.83 

Monosit 86.67 25 96.15 
Eosinofil 86.67 25 96.15 
Neutrofil 80 90.91 73.68 

 

PEMBAHASAN

Dari hasil penelitian di atas,kombinasi parameter 
SMMT, threshold, level set, dan decision tree terbaik 
menghasilkan nilai akurasi rata-rata sebesar 87,78%, 
sensitivitas rata-rata sebesar 71,94%, dan spesifisitas 
sebesar 88,64%. Hal ini menunjukkan bahwa metode-
metode yang digunakan berhasil mensegmentasi dan 
mengklasifikasi citra sel darah putih.Akurasi, sensitivitas, 
dan spesifisitas masing-masing jenis sel darah putih 
ditunjukkan pada Tabel 6.

Dari tabel tersebut, dapat dilihat bahwa program 
dapat mendeteksi limfosit dengan sempurna.Tidak ada 
false positive maupun false negative yang terjadi pada 
deteksi limfosit. Dengan kata lain, seluruh citra limfosit 
terdeteksi sebagai limfosit, dan seluruh citra selain limfosit 
terdeteksi sebagai bukan limfosit. Pada deteksi basofil, 
program dapat mendeteksi dengan baik. Hal ini 
ditunjukkan dengan nilai sensitivitas dan spesifisitas yang 
relatif tinggi.

Pada deteksi neutrofil, program dapat 
mendeteksi dengan sensitivitas yang tinggi namun 
spesifisitas yang dimiliki rendah. Hal ini menunjukkan 
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bahwa banyak citra bukan neutrofil yang terdeteksi 
sebagai neutrofil. Hal yang dapat menyebabkan buruknya 
spesifisitas pada neutrofil adalah karena jumlah data 
training yang tidak seimbang dengan neutrofil 
mendominasi sebesar 41,7% dari keseluruhan data 
training yang dibagi menjadi 5 jenis sel darah putih. 
Dengan jumlah yang tidak seimbang, keberagaman 
neutrofil menyebabkan sel selain neutrofil terdeteksi 
sebagai neutrofil.

Pada deteksi monosit dan eosinofil, program 
kurang mampu mendeteksi dengan baik. Hal ini 
ditunjukkan dengan nilai sensitivitas yang rendah, yang 
menunjukkan bahwa seringkali program menganggap 
citra yang semestinya monosit/eosinofil sebagai selain 
monosit/eosinofil. Hal yang dapat menyebabkan buruknya 
sensitivitas pada monosit dan eosinofil antara lain adalah 
karena jumlah training monosit dan eosinofil yang sedikit, 
yaitu 17 untuk monosit dan 15 untuk eosinofil, 
dibandingkan dengan neutrofil yang berjumlah 103 citra. 
Jumlah data training yang jauh lebih besar menyebabkan 
2 dari 4 citra testing monosit maupun eosinofil terdeteksi 
sebagai neutrofil.

Hal lain yang dapat mempengaruhi adalah 
segmentasi basofil yang kurang baik. Pada segmentasi 
basofil, program tidak mampu membedakan antara 
nukleus basofil yang tersebar dalam sel dengan 
sitoplasma basofil yang memiliki granula dengan warna 
mirip dengan nukleus. Dengan segmentasi basofil yang 
kurang baik, fitur yang didapat kurang dapat 
merepresentasikan basofil dengan baik, sehingga hasil 
klasifikasi yang didapat kurang maksimal.Tentunya, 
klasifikasi salah satu jenis sel darah putih yang kurang baik 
akan mempengaruhi klasifikasi jenis yang lainnya. Pada 
lampiran, 1 dari 4 monosit terindentifikasi sebagai basofil. 
Padahal, secara visual monosit dan basofil mudah 
dibedakan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan
Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian dan 

evaluasi adalah sebagai berikut: 1).Metode SMMT 

berhasil digunakan untuk memperbaiki kualitas citra dan 
meningkatkan akurasi klasifikasi sebesar 5,11% dengan 
parameter skala 0,5 dan lebar elemen penyusun 14. 
2).Metode Level Set dan Watershed berhasil digunakan 
untuk segmentasinukleus dan sitoplasma dengan rata-
rata akurasi, sensitivity dan specificity masing-masing 
sebesar 87,78%, 71,94%, dan 88,64% dengan parameter 
threshold segmentasi nukleus 130 dan delta 10 serta 
parameter lambda, alfa, epsilon, dan sigma DRLSE 
seluruhnya 1. 3). Metode Decision Treedapat digunakan 
untuk klasifikasi sel darah putih dan memberikan hasil 
yang optimal dengan levelpruning0 (tanpa pruning), 6, dan 
7 yang menghasilkan akurasi sebesar 87,78%.

Saran
Saran yang dapat diberikan dalam metode 

segmentasi dan klasifikasi sel darah putih adalah 
memperbaiki preprocessing untuk menyeragamkan 
komposisi warna pada citra sel darah putih agar tidak 
memberikan bias pada ekstraksi fitur 
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ABSTRACT: Background : Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) is the pathogen that was concerned by health practitioner 
due to its multi-drug resistance (MDR). MRSA are widely distributed  in many countries worldwide. Objective : This study aimed to explore 
the prevalence and sensitivity pattern of MRSA in outpatient clinic in Dr. Soetomo General Hospital Surabaya during 2017. Method : This 
study was a descriptive study with cross-sectional design, using total sampling technique. Collected data were analized using SPSS version 
25. Result:  A total of 156 isolates of Staphylococcus aureus met the inclusion criterias, 54 (34,6%) isolates were MRSA. Based on the 
antibiotic sensitivity test, daptomycin, linezolid, quinupristin-dalfopristin, vancomycin, nitrofurantoin, moxifloxacin, and rifampicin showed 
sensitivity more than 80%. Conclusion : MRSA in outpatient clinic in Dr. Soetomo General Hospital Surabaya were sensitive to daptomycin, 
linezolid, quinupristin-dalfopristin, vancomycin, nitrofurantoin, moxifloxacin, and rifampicin.

Keywords : Methicillin-resistant Staphylococcus aureus, MRSA, Indonesia

Korespondensi: Bramantono, Departemen/SMF Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga/RSUD Dr. Soetomo 
Surabaya. e-mail: ibambramantono@gmail.com

ABSTRAK: Latar Belakang : Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) merupakan bakteri patogen yang dikhawatirkan oleh 
praktisi kesehatan karena resistensinya terhadap banyak obat. MRSA tersebar secara luas di berbagai negara di dunia. Tujuan : Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui prevalensi dan pola sensitivitas antibiotik pada bakteri MRSA di Instalasi Rawat Jalan RSUD Dr. 
Soetomo Surabaya tahun 2017. Metode : Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan desain cross-sectional dan teknik total 
sampling. Data yang terkumpul dianalisis dengan SPSS versi 25. Hasil : Sebanyak 156 isolat Staphylococcus aureus  memenuhi kriteria 
inklusi, 54 (34,6%) isolat diantaranya merupakan MRSA. Berdasar hasil uji sensitivitas antibiotik, daptomycin, linezolid, quinupristin-
dalfopristin, vancomycin, nitrofurantoin, moxifloxacin, dan rifampicin menunjukkan sensitivitas lebih dari 80%. Simpulan : MRSA di Instalasi 
Rawat Jalan RSUD Dr. Soetomo Surabaya sensitif terhadap fosfomycin, erythromycin, clindamycin, chloramphenicol, levofloxacin, 
gentamicin, dan tetracyclin.

Kata Kunci: Methicillin-resistant Staphylococcus aureus, MRSA, Indonesia

PENDAHULUAN

Methicillin-resistant Staphylococcus aureus 
(MRSA) adalah strain bakteri Staphylococcus aureus 
spesifik yang resisten terhadap antibiotik golongan β-
laktam yang kini juga telah banyak resisten terhadap 
antibiotik golongan lainnya. MRSA merupakan salah satu 
bakteri multi-drug resistance (MDR) tersering penyebab 
infeksi, termasuk juga infeksi nosokomial diantaranya 
infeksi luka operasi, infeksi saluran kencing, bakteremia 
(Weiner et. al., 2016), infeksi kulit, pneumonia, dan abses 
(Wareg et. al., 2014). 

Dilaporkan pada penelitian di sebuah rumah 
sakit di Cina, prevalensi MRSA di rumah sakit tersebut 
sebesar 31,5% (287/912) (Zhang et. al., 2015). Survei 
yang pernah dilakukan di RSUD Dr. Soetomo 
menunjukkan bahwa sebanyak 52 pasien dari 643 pasien 
di beberapa ruang rawat inap terkolonisasi MRSA 
(Kuntaman et. al., 2016).

MRSA tersebar secara luas tidak hanya di rumah 
sakit dan fasilitas kesehatan lainnya, tetapi juga di 
komunitas sehat (Song et. al., 2011; Chen dan Huang, 
2014). Ditunjukkan pada sebuah studi surveilans 
prospektif internasional pertama negara Asia oleh Asian 
Network for Surveillance of Resistant Pathogen 
(ANSORP), bahwa sebanyak 67,4% merupakan hospital-
associated Methicillin-resistant Staphylococcus aureus 

(HA-MRSA) dan 25,5% merupakan community-acquired 
Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (CA-MRSA) 
(Song et. al., 2011). Penelitian lain menunjukkan bahwa 
dari 280 sampel lingkungan yang diambil dari sepuluh 
taman bermain anak-anak, sebanyak 3,9% (11/280) 
sampel merupakan MRSA (Thapaliya et. al., 2018). 
Penelitian ini mendukung bahwa MRSA dapat 
mengontaminasi lingkungan di komunitas sehat dan 
menyebabkan penyakit pada individu yang sehat (Watkins 
et. al., 2012 dalam Dibah et. al., 2014).

Menurut Centers for Disease Control and 
Prevention (CDC), sejak tahun 2013 MRSA dinyatakan 
sebagai salah satu ancaman resistensi obat dengan 
tingkat bahaya yang serius. Artinya ancaman ini dapat 
memburuk dan menjadi urgen apabila tidak ada 
pemantauan kesehatan dan tindakan prevensi. 
Diperkirakan dari 80.461 infeksi MRSA yang invasif di 
Amerika Serikat, sebanyak 11.285 (14,0%) kasus berakhir 
dengan kemarian (CDC, 2013).

TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
prevalensi dan pola sensitivitas antibiotik pada bakteri 
MRSA di Instalasi Rawat Jalan RSUD Dr. Soetomo 
Surabaya tahun 2017.



METODE

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif 
dengan desain cross-sectional. Sampel penelitian diambil 
dengan teknik total sampling. Sampel penelitian harus 
memenuhi kriteria inklusi yakni merupakan isolat 
Staphylococcus aureus yang teridentifikasi di 
Laboratorium Mikrobiologi Klinik RSUD Dr. Soetomo 
Surabaya, tercatat dalam buku log Laboratorium 
Mikrobiologi Klinik RSUD Dr. Soetomo Surabaya periode 
Januari sampai Desember 2017, dan berasal dari instalasi 
rawat jalan RSUD Dr. Soetomo Surabaya. Kriteria ekslusi 
adalah spesimen ulangan dan kolonisasi MRSA. Data 
yang terkumpul dianalisis dengan SPSS versi 25.

HASIL

Tabel 2. Pola Sensitivitas Antibiotik MRSA* di Instalasi Rawat Jalan RSUD Dr. Soetomo Surabaya tahun 2017

Antibiotik Jumlah Isolat  
Sensitif 
N (%) 

Sensitif + Intermediet  
N (%) 

Daptomycin 49 49 (100,0%)  49 (100,0%) 
Linezolid  53 51 (96,2%) 53 (100,0%) 
Quinupristin-Dalfopristin  54 52 (96,3%) 52 (96,3%) 
Vancomycin  54 52 (96,3%) 52 (96,3%) 
Nitrofurantoin  14* 13 (92,9%) 13 (92,9%) 
Moxifloxacin  47 35(74,5%) 43 (91,5%) 
Rifampicin  52 42 (80,8%) 42 (80,8%) 
Fosfomycin 37* 29 (78,4%) 29 (78,4%) 
Erythromycin 48 32 (66,7%) 32 (66,7%) 
Clindamycin 49 32 (65,3%) 32 (65,3%) 
Chloramphenicol  54 25 (46,3%) 29 (53,7%) 
Levofloxacin  54 6 (11,1%)  10 (18,5%) 
Gentamicin  53 6 (11,3%)  6 (11,3%)  
Tetracycline  54 5 (9,3%) 6 (11,1%)  

 
* Sebagian isolat tidak dilakukan uji kepekaan di laboratorium

Dari 198 sampel, sebanyak 156 (78,8%) sampel 
Staphylococcus aureus memenuhi kriteria inklusi dari 
berbagai  jen is  spes imen k l in is .  Persentase 
Staphylococcus aureus terbanyak berasal dari spesimen 
klinis pus, swab, dan jaringan (80,1%; 125/156) diikuti 
dengan spesimen urin (16,0%; 25/156).

Pada penelitian ini didapatkan prevalensi MRSA 
sebesar 34,6% (54/156). Spesimen MRSA pada penelitian 
ini hanya berasal dari spesimen klinis pus, swab, dan 
jaringan (87%; 47/54), urin (11,1%; 6/54), dan sputum 
(1,9%; 1/54) (Tabel 1).

Pasien dengan infeksi MRSA terbanyak berjenis 
kelamin laki-laki (66,7%; 36/156).Mayoritas pasien MRSA 
berada pada kelompok usia 40-49 tahun dan 50-59 tahun, 
masing-masing sebesar 22,2% (12/54) (Tabel 1). Rerata 
usia pasien adalah 40 tahun (standar deviasi =±17,075), 
dengan median 41,5 tahun. Usia termuda adalah 2 tahun, 
usia tertua adalah 81 tahun. 

Dari hasil uji sensitivitas antibiotik, didapatkan 
antibioik yang memiliki sensitivitas lebih dari 80% adalah 
daptomycin, l inezolid, quinupristin-dalfopristin, 
vancomycin, nitrofurantoin, moxifloxacin, dan rifampicin 
(Tabel 2)

PEMBAHASAN

Prevalensi MRSA dari bakteri Staphylococcus 
aureus pada penelitian ini adalah 34,6% (54/156). Angka 
ini lebih tinggi dari survei yang dilakukan Kuntaman et. al. 
(2016) sebelumnya di 10  ruang rawat inap RSUD Dr. 
Soetomo Surabaya (8,09%; 52/643). Angka prevalensi 
MRSA pada penelitian ini hampir sama dengan prevalensi 
MRSA sebuah rumah sakit di Cina, sebesar 31,5% 
(287/912) (Zhang et. al., 2015). Meski demikian prevalensi 
MRSA di pada penelitian ini yang dilakukan hanya pada 
bagian rawat jalan rumah sakit, masih jauh lebih rendah 
dibanding prevalensi MRSA pada pasien dengan infeksi di 
sebuah rumah sakit rujukan tersier di Addis Ababa, Etiopia 
(Tadesse et. al., 2018).

Spesimen klinis MRSA pada penelitian ini 
terbanyak berasal dari spesimen klinis pus, swab, dan 
jaringan (87,0%; 47/54). Hasil ini didukung penelitian lain 
di Amerika Serikat, bahwa lebih dari separuh infeksi MRSA 

Tabel 1. Distribusi MRSA* isolat klinik yang berasal dari 
pasien Instalasi Rawat Jalan RSUD Dr. Soetomo 
Surabaya tahun 2017

Variabel  Jumlah (%) 

Spesimen Klinis 

Pus, swab, dan jaringan  

Urin 

Sputum 
Jenis Kelamin 

Laki-laki 

Perempuan  

Kelompok Usia 

0-9 
10-19 

20-29 

30-39 

40-49 

50-59 

60-69 
70-79 

80-89 

Total  

 

47 (87,0) 

6 (11,1)  

1 (1,9)  
 

36 (66,7) 

18 (33,3) 

 

1 (1,9)  
6 (11,1)  

7 (13,0) 

9 (16,7) 

12 (22,2) 

12 (22,2) 

5 (9,3)  
1 (1,9)  

1 (1,9)  

54 (100,0) 

 * Methicillin-resistant Staphylococcus aureus
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merupakan infeksi kulit dan jaringan lunak (Song et. al., 
2013). Hasil ini didukung penelitian lain di Amerika Serikat, 
bahwa lebih dari separuh infeksi MRSA merupakan infeksi 
kulit dan jaringan lunak (Song et. al., 2013). Hasil 
penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang 
dilakukan di berbagai kota di Indonesia termasuk 
Surabaya, bahwa ternyata di Surabaya secara statistik 
MRSA signifikan lebih banyak menyebabkan infeksi kulit 
dan jaringan lunak dibanding kota lainnya (Surabaya 
sebanyak 7/74, kota lainnya sebanyak 1/183; P ≤ 0,001) 
(Santosaningsih et. al., 2018). 

Pada penelitian ini, pasien laki-laki menjadi 
mayoritas jenis kelamin pasien yang terinfeksi MRSA 
dengan persentase sebesar 66,7% (36/54). Sedangkan 
usia pasien dengan infeksi MRSA terbanyak berada pada 
kelompok usia 40-49 tahun dan 50-59 tahun yang masing-
masing kelompok usia tersebut memiliki prevalensi yang 
sama sebesar 22% (12/54). Hasil penelitian ini didukung 
oleh hasil penelitian Sit et. al. (2017) di Malaysia. 
Dinyatakan dalam hasil penelitian tersebut bahwa jenis 
kelamin laki-laki dan usia yang lebih dari 50 tahun 
merupakan faktor risiko yang signifikan terhadap infeksi 
MRSA dengan nilai P < 0,0001 (Sit et. al., 2017). Hasil 
penelitian ini juga didukung oleh penelitian lain yang 
menyatakan bahwa prevalensi infeksi MRSA terbanyak 
didapati pada pasien laki-laki dan berusia lebih dari 50 
tahun (Pogorzelska-Maziarz et. al., 2013).

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik 
Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Program 
Pengendalian Resistensi Antimikroba di Rumah Sakit, 
antibiotik yang memiliki sensitivitas baik adalah antibiotik 
dengan sensitivitas lebih dari 80%. Berdasarkan hasil uji 
sensitivitas antibiotik pada penelitian ini, fosfomycin, 
erythromycin, clindamycin, chloramphenicol, levofloxacin, 
gentamicin, dan tetracyclin, merupakan antibiotik yang 
memiliki sensitivitas kurang baik dengan sensitivitas 
kurang dari 80%, sedangkan daptomycin, linezolid, 
quinupristin-dalfopristin, vancomycin, nitrofurantoin, 
moxifloxacin, dan rifampicin memiliki sensitivitas lebih dari 
80%. Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian lain 
di sebuah rumah sakit di Kenya tahun 2018. Dilaporkan 
pada penelitian tersebut bahwa sensitivitas antibiotik yang 
tinggi nitrofurantoin (96%), linezolid (95,3%), vancomycin 
(94,7%), dan dua antibiotik lain yang tidak diujikan pada 
sebagian besar sampel dalam penelitian ini (Gitau et. al. 
2018). Artinya, antibiotik tersebut, yang memiliki 
sensitivitas baik, masih dapat dijadikan terapi obat pilihan 
untuk MRSA, utamanya dalam penelitian ini di Instalasi 
Rawat Jalan RSUD Dr. Soetomo Surabaya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan
Prevalensi MRSA di Instalasi Rawat Jalan RSUD 

Dr. Soetomo Surabaya tahun 2017 adalah 34,6% 
(54/156). Antibiotik dengan sensitivitas yang baik (>80%) 
adalah fosfomycin, erythromycin, clindamycin, 
chloramphenicol, levofloxacin, gentamicin, dan 
tetracyclin.

Saran
Disarankan ada penelitian lanjutan pada tahun-

tahun kedepan untuk mengetahui apakah ada 
peningkatan resistensi terhadap antibiotik b

di Instalasi 
Rawat Jalan RSUD Dr. Soetomo Surabaya. 

akteri 
methicillin-resistant staphylococcus aureus 
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ABSTRACT: Background :Tuberculosis diseases caused by Mycobacterium tuberculosis (M.tb) bacteria. Lung or pulmonary system is one 
of the most frequent site of tuberculosis infection. Objective: The aim of this research is to know the profile of pulmonary tuberculosis 
patients which were admitted at Pulmonology and Respiratory Health Sciences Department Ward of Dr. Soetomo General Hospital, 
Surabaya. Methods: The method used in this research was descriptive research cross sectional study using secondary data. The data 
obtained from the electronic medical record which had the characteristics as diagnosed with pulmonary tuberculosis, and admitted at the 
ward from January to June 2018. Results: From 236 data were collected, 71.6% among all of pulmonary tuberculosis patients were male. 
The 45-54 years old group patients dominated the age group statistics, with the mean value of 48.69 (SD: 15.594). The educational 
background dominated with high school groups (82.6%). The civil servant occupation dominated the occupation group statistics (41.5%). 
The most common complication was respiratory failure. The most comorbid was type 2 diabetes mellitus. The length of stay were 8-14 days 
(48.3%) with the average of 9.94 days (SD: 8.325). The most outcome was alive (82.6%). Pulmonary tuberculosis were higher in male, 
mostly age range from 45-54 years old, educational background from high school, occupation as a civil servant. With the most common 
complication were respiratory failure and the most comorbid were type 2 diabetes mellitus, with the time of stay mostly in 8-14 days, and most 
outcome is alive.

Keywords: profile, tuberculosis, ward, pulmonology

Korespondensi: , subagyadwiki@gmail.com Telp 085201491453Muhammad Dwiki Subagya

ABSTRAK: Latar belakang: Tuberkulosis (TB) adalah salah satu penyakit yang berbahaya yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium 
tuberculosis (M.tb). Salah satu organ yang sering terserang adalah paru-paru. Tujuan: Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui profil 
pasien TB paru di ruang rawat inap Departemen Pulmonologi dan Ilmu Kesehatan Respirasi RSUD Dr. Soetomo Surabaya. Metode: Jenis 
penelitian yang dilakukan berupa penelitian deskriptif dengan pendekatan cross sectional menggunakandata sekunder. Populasi penelitian 
adalah seluruh pasien TB paru dalam rentang Januari-Juni 2018. Sampel yang diambil memenuhi kriteria inklusi antara lain didiagnosis TB 
paru, menjalani perawatan, dan terekam pada rekam medis elektronik. Hasil: Dari 236 data yang telah dikumpulkan, didapatkan bahwa 
sebagian besar (71,6%) pasien TB paru adalah laki-laki. Pasien terbanyak berada pada rentang umur 45-54 tahun dengan rerata umur 
48,69 (SD 15,594). Pendidikan terakhir SMA (82,6%) paling banyak pada pasien TB paru. Jenis pekerjaan yang paling banyak yaitu ASN 
(41,5%). Komplikasi terbanyak yaitu gagal napas. Komorbid paling banyak adalah DM tipe 2. Lama rawat inap paling banyak yaitu pada 8-14 
hari (48,3%) dengan rerata lama rawat inap 9.94 hari (SD 8,325). Outcome paling banyak yaitu hidup (82,6%).TB paru terbanyak pada laki-
laki, rentang umur terbanyak pada 45-54 tahun, pendidikan terakhir terbanyak pada SMA, pekerjaan terbanyak ASN, komplikasi terbanyak 
gagal napas, komorbid terbanyak DM tipe 2, lama rawat inap terbanyak 8-14 hari, dan outcome terbanyak yaitu hidup.

Kata kunci: profil, tuberkulosis, ruang rawat inap, pulmonologi

PENDAHULUAN

Tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang 
berbahaya yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium 
tuberculosis (M.tb). M.tb dapat menyerang paru serta 
organ tubuh lainnya seperti ginjal, otak, dan sumsum 
tulang (CDC . 2016). M.tb memiliki bentuk batang lurus 
atau sedikit melengkung. Bakteri ini juga disebut sebagai 
Basil Tahan Asam (BTA) karena memiliki sifat tahan 
terhadap asam, basa, dan dehidrasi. Dinding sel bakteri 
mengandung kompleks lilin serta peptidoglikan. Bakteri ini 
diklasifikasikan menjadi Mycobacterium tuberculosis 
complex (M tuberculosis, M bovis, M africanum, M microtii) 
dan spesies nontuberkulosis berdasarkan produksi niasin 
dan katalase, tingkat pertumbuhan, serta pigmentasi 
dalam terang ataupun gelap (McMurray, DN. 2005).

Pada tahun 2017, sekitar 10 juta (range, 9 – 11.1 
juta) orang menderita penyakit Tuberkulosis (TB). Di 
Negara yang memiliki pendapatan perkapita yang rendah 
dan menengah sekitar 95% terjadi kematian akibat TB. 
Dari 66% total penderita TB di seluruh dunia, Indonesia 
termasuk dalam 8 negara (India, China, Filipina, Pakistan, 
Nigeria, Bangladesh and Afrika Selatan) sebagai 
penyumbang terbanyak kasus baru TB (WHO . 2017).

Berdasarkan data tahun 1990, angka prevalensi 
TB yaitu sebesar 443 per 100.000 penduduk dan 
ditargetkan menjadi 280 per 100.000 penduduk pada 
tahun 2015. Berdasarkan hasil survei tahun 2013, 
didapatkan Prevalensi TB paru smear Positif 257 per 
100.000 penduduk pada umur 15 tahun keatas. Di 
Indonesia, secara umum terjadi peningkatan dari tahun ke 
tahun pada angka notifikasi kasus BTA baru positif dan 



semua kasus. Per 100.000 penduduk didapatkan angka 
sebesar 117 untuk angka penemuan kasus (case 
notification rate/CNR) pada tahun 2015 untuk semua 
kasus (Kemenkes RI . 2016).

RSUD Dr. Soetomo merupakan rumah sakit 
rujukan di wilayah Indonesia Timur dan merupakan rumah 
sakit terbesar di wilayah Indonesia Timur dengan luas 

2163.875 m . Sehingga mampu mempresentasikan 
keadaan kesehatan di Indonesia (RSUD Dr. Soetomo. 
2018). 

TUJUAN PENELITIAN

METODE

Peneliti telah mendapatkan izin untuk melakukan 
penelitian di bagian ICT (Information Comunication and 
Technology) untuk menggunakan data rekam medis 
elektronik/ Electronic Medical Record (EMR) dari Badan 
Penelitian dan Pengembangan (LitBang) RSUD Dr. 
Soetomo Surabaya. Penelitian deskriptif ini menggunakan 
metode cross sectional secara retrospektif dengan 
menggunakan data rekam medis elektronik pasien TB 
paru di ruang rawat inap Departemen/SMF Pulmonologi 
dan Ilmu Kedokteran Respirasi RSUD Dr. Soetomo 
Surabaya pada bulan Januari – Juni 2018. Sampel yang 
digunakan adalah seluruh data rekam pasien yang 

memenuhi kriteria inklusi yaitu pasien TB paru, umur ≥15 
tahun, dan mendapatkan perawatan rawat inap pertama 
kali. Variabel yang digunakan yaitu, umur, jenis kelamin, 
pekerjaan, pendidikan, komplikasi, komorbid, hasil 
pemeriksaan penunjang, lama menginap, dan outcome. 
Didapatkan data pasien TB parudi seluruh ruang rawat 
inap sebanyak 339 pasien selama periode bulan Januari – 
Juni 2018. Data yang didapat akan diolah menggunakan 
SPSS 21.

HASIL

Didapatkan sampel sebanyak 236 pasien TB 
paru yang memenuhi kriteria inklusi dari 267 total pasien 
TB paru di ruang rawat inap Departemen/SMF 
Pulmonologi dan Ilmu Kedokteran Respirasi RSUD Dr. 
Soetomo Surabaya. 

Berdasarkan tabel 1, prevalensi jenis kelamin 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui profil 
pasien TB paru di ruang rawat inap Departemen 
Pulmonologi dan Ilmu Kesehatan Respirasi RSUD Dr. 
Soetomo Surabaya.

Tabel 1. Prevalensi Pasien TB Paru Berdasarkan Jenis 
Kelamin 

Jenis Kelamin Frekuensi Persen 

Laki-laki 169 71,6 
Perempuan 67 28,4 
Total  236 100 

 

Tabel 2.Distribusi Pasien TB Paru Berdasarkan Umur

Kelompok Umur Frekuensi Persen 

15-24 17 7,2 
25-34 30 12,7 
35-44 45 19,1 
45-54 57 24,2 
55-64 49 20,8 
>64 38 16,1 
Total  236 100 

 

Tabel 3.Distribusi Pasien TB Paru Berdasarkan 
Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir Frekuensi Persen 

Tidak Sekolah  2 0,8 
SD 18 7,6 
SMP 18 7,6 
SMA 195 82,6 
Perguruan Tinggi  3 1,3 
Total  236 100 

 

Tabel 2 menunjukkan bahwa 3 kelompok umur 
terbanyak yang menderita TB paru yaitu 45-54 tahun 
sebanyak 24,2%, kelompok umur 55-64 tahun sebanyak 
20,8%, dan kelompok umur 35-44 tahun sebanyak 19,1%.

Tabel 3 menunjukkan bahwa pendidikan terakhir 
pasien terbanyak yang menderita TB paru yaitu SMA 
sebanyak 195 (82,6%).

Tabel 4 menunjukkan bahwa 2 jenis pekerjaan 
terbanyak pada penderita yaitu ASN (41.5%), dan swasta 
(35.6).

Tabel 4.Distribusi Pasien TB Paru Berdasarkan Jenis 
Pekerjaan

Jenis Pekerjaan Frekuensi Persen 

ASN  98 41,5 
IRT  30 12,7 
Pelajar 9 3,8 
Pedagang 2 0,8 
Tidak bekerja  2 0,8 
Swasta 84 35,6 
Pekerja lepas 4 1,7 
Pensiunan 3 1,3 
Petani 4 1,7 
Total  236 100 

 

Tabel 5.Jenis Komplikasi Pada Pasien TB Paru 

Komplikasi Frekuensi Persen 

Hemoptysis 18 7,6 
Syok sepsis 20 8,5 
Sepsis  7 3 
Gagal napas 34 14,4 
Pneumonia  5 2,1 
Lower respiratory in fection 28 11,9 
Pulmonary collapse 5 2,1 
Dyspepsia 9 3,8 

Tabel 5 menunjukkan bahwa komplikasi 
terbanyak pada penderita yaitu gagal napas sebanyak 34 
kejadian (14,4%).

Tabel 6 menunjukkan bahwa komorbid 
terbanyak pada penderita yaitu DM tipe 2 sebanyak 57 
(24,2%).

Tabel 7 menunjukkan bahwa pada pemeriksaan 
penunjang didapatkan 47 kejadian anemia (19.9%), 58 
kejadian hipokalemia (26.4%), 17 kejadian hiponatremia 
(7.2%), dan hipoalbumin sebanyak 66 (28%).
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Tabel 6.Komorbid Yang Terjadi Pada Pasien TB Paru

Komorbid Frekuensi Persen 

DM tipe 2  57 24,2 
Hipertensi  18 7,6 
Gangguan kejiwaan  8 3,4 
Keganasan  3 1,3 
PPOK 5 2,1 
Hepatitis  15 6,4 
Gagal ginjal  7 3,0 

 
Tabel 7. Hasil Pemeriksaan Penunjang Pada Pasien TB 

Paru

Pemeriksaan Penunjang Frekuensi Persen 

Anemia  47 (19,9%) 
Hipokalemia  58 (24,6%) 
Hiponatremia 17 (7,2%) 
Hipoalbumin 66 (28,0%) 

 

Tabel 8.Distribusi Pasien TB Paru Berdasarkan Lama 
Rawat Inap

Lama Rawat Inap Frekuensi Persen 

<7 hari 79 33,5 
8-14 hari 114 48,3 
>14 hari 43 18,2 
Total  236 100 

 

Tabel 9.Distribusi Outcome Pada Pasien TB Paru

Outcome Frekuensi Persen 

Hidup 195 82,6 
Meninggal  41 17,4 
Total  236 100 

 

Tabel 8 menunjukkan bahwa lama rawat inap 
terbanyak yaitu 8-14 hari sebanyak 114 (48,3%).

Tabel 9 menunjukkan bahwa outcome terbanyak 
pada penderita yaitu hidup sebanyak 195 (82,6%).

PEMBAHASAN

Pada penelitian ini didapatkan penderita 
terbanyak pada laki-laki dibandingkan dengan 
perempuan. Penelitian ini sesuai dengan penelitian lain 
yangmendukung bahwa lebih banyak penderita TB paru 
pada laki-laki dibandingkan dengan perempuan (RSUD 
Dr. Soetomo. 2018;Mahfuzhah, Indah. 2014; Ogboi SJ, et 
al . 2010). Pada laki-laki lebih banyak menderita TB paru 
karena laki-laki merupakan kelompok pekerja dengan 
kemungkinan terinfeksi di lingkungan kerja, serta 
pengaruh rokok dan alkohol dalam penurunan imunitas 
(Oktafiyana, F., et al . 2016)

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
kelompok umur produktif (15-54 tahun) lebih banyak 
terinfeksi TB paru dibandingkan kelompok umur tidak 
produktif (>54 tahun). Karena umur memiliki pengaruh 
yang besar terhadap infeksi M.tb. Kelompok umur yang 
rentan terhadap infeksi M.tb yaitu umur 15-55 tahun yang 
merupakan umur produktif dan memiliki mobilitas yang 

tinggi. Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang 
dilakukan di Pontianak (Mahfuzhah, Indah. 2014). 
Penelitian lain di Nigeria didapatkan hasil yang sama yaitu 
kelompok umur produktif lebih banyak yang mengalami 
infeksi M.tb (Ogboi SJ, et al . 2010)..

Pada distribusi penderita TB paru berdasarkan 
pendidikan yang paling banyak yaitu pada SMA. 
Penelitian ini berbeda dengan yang dilakukan di 
Pontianak, yaitu terbanyak pada SMP sebanyak 13 
(28,95%) dan tidak sekolah sebanyak 12 (26,7%) 
(Panjaitan, F. 2012), dan penelitian oleh Indah Mahfuzhah, 
didapatkan hasil bahwa distribusi pendidikan terbanyak 
yaitu pada SD sebanyak 80 (32,2%) dan SMA sebanyak 
61 (24,6%) (Mahfuzhah, Indah. 2014). Untuk distribusi 
jenis pekerjaan, pada penelitian ini didapatkan jenis 
pekerjaan terbanyak yaitu  ASN (41,5%) dan swasta 
(35,6%). Penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian 
yang dilakukan di Semarang, didapatkan hasil tertinggi 
yaitu pekerjaan buruh sebanyak 43 (31,09%) dan ASN 
sebanyak 32 (29,09%) (Wahyuningsih, E. and Wibisono, 
B. 2015).

Komplikasi yang paling banyak pada penelitian 
ini yaitu gagal napas sebanyak 34 kejadian. Penelitian ini 
tidak sesuai dengan penelitian di Semarang, didapatkan 
komplikasi terbanyak yaitu 19,1% pneumothorax, 15,45% 
haemoptysis, dan 15,54% syok sepsis (Wahyuningsih, E. 
and Wibisono, B. 2015). Penelitian lain mendapatkan hasil 
gagal napas sebanyak 69 (13%) dan tanpa gagal napas 
sebanyak 409 (87%) (Sunggoro, Agus Jati. 2014). 
Penelitian lain menyatakan bahwa penyebab signifikan 
terjadinya gagas napas pada TB paru yaitu acute 
tuberculous pneumonia dan miliary tuberculosis (Kim, Y., 
et al . 2008). Pada penelitian lain, demam, sesak, infiltrasi 
multilobus pada pemeriksaan radiologi, dan durasi 
penyakit yang pendek merupakan faktor risiko 
independen yang signifikan pada gagal napas akut. Faktor 
risiko diatas mungkin dapat menjadi indikasi bahwa pasien 
tersebut mengalami acute tuberculous pneumonia yang 
berat. Faktor independen terjadinya gagal napas dan 
outcome buruk pada pasien TB paru yaitu telatnya menda-
patkan terapi obat anti tuberkulosis (Bhurayanontachai, R. 
and Maneenil, K. 2016). .

Komorbid paling banyak pada penelitian ini yaitu 
DM tipe 2 sebanyak 57 (24,2). Penelitian ini sesuai dengan 
penelitian yang dilakukan di RSUD Arifin Ahmad 
Pekanbaru yaitu DM tipe 2 (28%) merupakan komorbid 
paling banyak pada pasien TB paru (Mallinda, E., et al . 
2016) dan penelitian lain yang dilakukan di Uzbekistan 
yaitu komorbid DM merupakan tertinggi sebanyak 116 
(9%) (Yusupova, S., et al . 2016). Menurut Ljubic et al, DM 
tipe 2 memiliki hubungan terhadap perkembangan TB 
paru. Pada DM tipe 2 terjadi hiperglikemia, kondisi 
tersebut menyebabkan terjadinya penurunan fungsi 
fagositosis dan imunitas seluler, meningkatkan 
perkembangan bakteri M.tb, menurunkan respon terapi 
tuberkulosis, dan menyebabkan kondisi gizi yang tidak 
seimbang (Ljubic, L., et al. 2005).

Pada hasil pemeriksaan penunjang, didapatkan 
47 kejadian anemia (19,9%). Penelitian ini sesuai dengan 
penelitian yang dilakukan di RSUP dr. M. Djamil Padang 
didapatkan anemia 43 kejadian sebanyak 43 (66,2%) 
(Eddin, M., et al. 2015) danpenelitian yang dilakukan di 
Brazil didapatkan 148 dari 166 pasien mengalami anemia 
dan tingkat kekurangan gizi lebih banyak didapatkan pada 
pasien anemia (Oliveira, M., et al . 2014). Anemia terjadi 
pada pasien TB paru karena defisiensi nutrisi, sindrom 
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malabsorbsi, kegagalan pemanfaatan zat besi, dan 
supresi pada sumsum tulang (Uzun, O., et al . 2005). 

Berdasarkan hasil pemeriksaan kalium, 
didapatkan 58 kejadian hipokalemia (26,4%). Pada 
penelitian lain didapatkan 14 (22,9%) pasien mengalami 
hipokalemia dari total 78 pasien TB paru (Kulkarni, N.  
Jarju, S. 2017). Pada penelitian lain yang dilakukan di 
Kamala Nehru Chest Hospital Jodhpur, didapatkan 
hipokalemia pada pasien TB paru secara signifikan 
dibandingkan dengan pasien kontrol. Terjadinya 
hipokalemia disebabkan oleh adanya stres sehingga 
menyebabkan terjadinya peningkatan katabolisme protein 
di tubuh. Peningkatan katabolisme protein menyebabkan 
terjadinya perpindahan kalium dari intraseluler ke plasma 
dan diekskresi melalui urin, keringat, dan muntah tanpa 
adanya kompensasi dari tubuh untuk mengganti kalium 
yang hilang, akibat adanya anoreksia yang umum terjadi 
pada pasien TB paru (Purohit, G., et al . 2017).

Pada hasil pemeriksaan natrium, didapatkan 17 
kejadian hiponatremia (7,2%). Penelitian lain didapatkan 
47 (77%) pasien TB paru mengalami hiponatremia dari 
total 78 pasien TB paru (Kulkarni, N.  Jarju, S. 2017). Pada 
penelitian lain yang dilakukan di Kamala Nehru Chest 
Hospital Jodhpur, didapatkan terjadi penurunan kadar 
natrium pada pasien TB paru dibandingkan dengan pasien 
kontrol. Terjadinya hiponatremia disebabkan oleh 
dehidrasi karena muntah, muscle wasting, dan demam. 
Penyebab hiponatremia diatas tidak spesifik pada 
kelainan pasien TB paru, tetapi juga dapat didapatkan 
pada pasien HIV (Purohit, G., et al . 2017).

Berdasarkan hasil pemeriksaan albumin, 
didapatkan hasil hipoalbumin sebanyak 66 (28%). Pada 
penelitian yang dilakukan di RS Cipto Mangunkusuomo 
didapatkan kondisi hipoalbumin sebanyak 244 (51,9%) 
(Sunggoro, Agus Jati. 2014). Kadar albumin cenderung 
menurun pada saat terjadi inflamasi dan sepsis, karena 
albumin merupakan protein fase akut negatif dan juga 
disebabkan oleh penurunan sintesis albumin di hepar 
(Franch-Arcas, G. 2001). 

Albumin merupakan protein plasma yang 
disintesis di hepar dan memiliki fungsi imunologis. Albumin 
akan mengalami redistribusi kembali ke hepar pada saat 
stres karena memiliki fungsi sebagai antioksidan dan 
tingkat stres yang tinggi memilki hubungan dengan 
terjadinya penurunan serum albumin (Bhurayanontachai, 
R. and Maneenil, K. 2016). .

Pada lama rawat inap didapatkan hasil bahwa 8-
14 hari merupakan kelompok hari inap terbanyak dan 
dengan rerata lama rawat inap sebanyak 9,94 
hari.Lamanya rawat inap pada pasien TB paru 
dipengaruhi oleh komplikasi yang dialami dan adanya 
komorbid. Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang 
dilakukan di Semarang, didapatkan 70% pasien menjalani 
rawat inap selama 1-2 minggu10 dan penelitian yang 
dilakukan di Kanada yang menyatakan bahwa minimal 
perawatan rawat inap TB paru selama 14 hari untuk 
mencegah peningkatan resiko penularan di masyarakat 
(Dehghani, et al . 2011). Penelitian ini tidak sesuai dengan 
penelitian yang dilakukan di RS Atma Jaya, didapatkan 
rerata lama rawat inap selama 6 hari (Surja, S., et al , 2011) 
danpenelitian lain yang dilakukan di RS Cipto 
Mangunkusumo didapatkan median lama rawat inap yaitu 
10 hari(Sunggoro, Agus Jati. 2014).

Outcome terbanyak pada penelitian ini yaiut 
hidup (82,6%). Sebagian besar kasus kematian terjadi 
karena sebagian besar pasien merupakan pasien rujukan 

yang memiliki komplikasi dan adanya komorbid. Penelitian 
ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan di 
Samarkand, Uzbekistan yaitu pasien yang meninggal 
dunia sebanyak 45 (3%) dan yang hidup sebanyak 1136 
(90%) (Yusupova, S., et al . 2016). Penelitian lain yang 
mendukung yaitu penelitian yang dilakukan di RS Cipto 
Mangunkusumo didapatkan outcome pasien yang hidup 
sebanyak 352 (74,9%) dan yang meninggal sebanyak 118 
(25.1%). Pada pasien yang meninggal didapatkan 
penyebab kematian terbanyak yaitu syok sepsis 
ireversibel sebesar 58 (49,2%) dan gagal napas sebesar 
49 (41,5%) (Sunggoro, Agus Jati. 2014). Hasil penelitian 
serupa yang dilakukan di Semarang didapatkan hasil yaitu 
pasien yang hidup sebanyak 91 (82,73%) dan yang 
meninggal sebanyak 19 (17,27%) (Wahyuningsih, E. and 
Wibisono, B. 2015).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan
Didapatkan jumlah penderita TB paru di ruang 

rawat inap lebih banyak pada laki-laki. Kelompok umur 
pasien terbanyak pada kelompok umur 45-54 tahun 
dengan rerata umur 48.69. Pendidikan terakhir SMA 
paling banyak pada pasien TB paru. Jenis pekerjaan yang 
paling banyak yaitu ASN.Komplikasi yang banyak terjadi 
yaitu gagal napas.Komorbid yang paling banyak diderita 
yaitu DM tipe 2.Lama rawat inap paling banyak yaitu pada 
8-14 hari dengan rerata lama rawat inap 9,94 
hari.Outcome paling banyak yang didapatkan yaitu hidup.

Saran
Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang 

pemeriksaan dasar yaitu BMI, status gizi, kadar BTA, dan 
pemeriksaan radiologis pada pasien TB paru.

DAFTAR PUSTAKA

Bhurayanontachai, R. and Maneenil, K. (2016). Factors 
influencing development and mortality of acute respiratory 
failure in hospitalized patient with active pulmonary 
tuberculosis: a 10-year retrospective review. Journal of 
Thoracic Disease, 8(7), pp.1721-1730.

CDC (2016). Basic TB Facts. https://www.cdc.gov/ 
tb/topic/basics/default.htm [Accessed 20 Sep. 2018].

Dehghani, K., Allard, R., Gratton, J., Marcotte, L. and Rivest, P. 
(2011). Trends in duration of hospitalization for patients with 
tuberculosis in Montreal, Canada from 1993 to 2007. Can J 
Public Health, 102(2), pp.108-111.

Eddin, M., Khairsyaf, O. and Usman, E. (2015). Profil Kasus 
Tuberkulosis Paru di Instalasi Rawat Inap Paru RSUP Dr. M. 
Djamil Padang Periode 1 Januari 2010 - 31 Desember 2011. 
Jurnal Kesehatan Andalas. 4(3), p.888-893.

Franch-Arcas, G. (2001). The meaning of hypoalbuminaemia in 
clinical practice. Clinical Nutrition, 20(3), pp.265-269.

Kemenkes RI (2016). Pusat Data dan Informasi Kementerian 
Kesehatan RI. Cetakan 1. Jakarta.

Kim, Y., Pack, K., Jeong, E., Na, J., Oh, Y., Lee, S., Kim, W., Kim, 
D., Kim, W. and Shim, T. (2008). Pulmonary tuberculosis with 
acute respiratory failure. European Respiratory Journal, 
32(6), pp.1625-1630.

Kulkarni, N. and Jarju, S. (2017). Study of Hematological and 
Biochemical Parameters in Pulmonary Tuberculosis. 
International Journal of Science and Research, 6(9), 
pp.1534-1536.

Ljubic, L., Balachandran, A., Pavlic-Renar, I., Barada, A. and 
Metelko, Z. (2005). Pulmonary Infections in Diabetes 
Mellitus. Diabetologia Croatica, 33(4), pp.203-210.

Mahfuzhah, Indah. (2014). Gambaran faktor risiko penderita TB 
paru berdasarkan status gizi dan pendidikan di RSUD dokter 

Muhammad Dwiki Subagya Profil pasien tuberkulosis paru:    173



Soedarso. SKRIPSI. Universitas Tanjungpura Pontianak.
Mallinda, E., Af, Z. and Savira, M. (2016). Profil Penderita Tuber-

kulosis Paru Yang Di Rawat Inap Di Bagian Paru Rumah 
Sakit Umum Daerah Arifin Achmad Provinsi Riau Periode 01 
Januari - 31 Desember 2013. JOM FK, 3(1), pp.4-6.

McMurray, DN. (2005). Mycobacteria and Nocardia. Dalam 
Medical Microbiology. Editor Baron S. 4th edition. Galveston 
(TX): University of Texas Medical Branch at Galveston; 
1996 .  Chap te r  33 .  h t t ps : / /www.ncb i .n lm .n ih .  
gov/books/NBK7812/.

Ogboi SJ, Idris SH, Olayinka AT, Ilyas J. (2010). Socio-
demographic characteristics of patients presenting 
pulmonary tuberculosis in a primary health centre, zaria, 
nigeria. Journal of Medical Laboratory and Diagnosis. 1(2): 
11-14.

Oktafiyana, F., Nurhayati and Murhan, A. (2016). Hubungan 
Lingkungan Kerja TB Paru Terhadap Kejadian TB Paru. 
Jurnal Keperawatan, XII(1), pp.52-57.

Oliveira, M., Delogo, K., Oliveira, H., Ruffino-Netto, A., Kritski, A. 
and Oliveira, M. (2014). Anemia in hospitalized patients with 
pulmonary tuberculosis. Scielo. http://www.scielo.br/scielo. 
php?script=sci_arttext&pid=S1806-37132014000400403# 
B07 [Accessed 17 Oct. 2018].

Panjaitan, F. (2012). Karakteristik Penderita Tuberkulosis Paru 
Dewasa Rawat Inap Di Rumah Sakit Umum Dr. Soedarso 
Pontianak Periode September - November 2010. SKRIPSI. 
Universitas Tanjung Pura Pontianak.

Purohit, G., Vernekar, S., Choudhary, C., Vyas, S. and K, S. 
(2017). Evaluation and Comparison of Serum Electrolytes 

Imbalance Among Patients with Pulmonary Tuberculosis, 
HIV, HIV Coinfected With Pulmonary Tuberculosis & 
Controls. International Journal of Scientific Research, 6(5), 
pp.42-44.

RSUD Dr. Soetomo. (2018). Sejarah – RSUD Dr. Soetomo. 
http://rsudrsoetomo.jatimprov.go.id/sejarah/ [Accessed 10 
Oct. 2018].

Sunggoro, Agus Jati. (2014). Faktor-Faktor Prediktor Mortalitas 
Pasien Tuberkolis Saat Rawat Inap. TESIS. Universitas 
Indonesia Jakarta.

Surja, S., Althea, L. and Tenggara, R. (2011). Perkembangan 
Klinis Dan Durasi Perawatan Pasien Tuberkulosis Rawat 
Inap Di Rumah Sakit Atma Jaya Tahun 2004-2007. 
Damianus Journal of Medicine, 10(3), pp.133-139.

Uzun, O., Turgut, M. and Erkan, L. (2005). Two unusual 
hematologic presentations of tuberculosis. Annals of Saudi 
Medicine, 25(6), pp.496-500.

Wahyuningsih, E. and Wibisono, B. (2015). Pola Klinik 
Tuberkulosis Paru Di Rsup Dr Kariadi Semarang Periode Juli 
2012-Agustus 2013. Media Medika Muda, 4(2), pp.90-97.

WHO (2017). GLOBAL TUBERCULOSIS REPORT. New York. 
WHO

Yusupova, S., Nurullayeva, S., Sadikov, U., Gadoev, J., 
Alikhanova, N., Zachariah, R. and Harries, A. (2016). 
Characteristics And Treatment Outcomes Of New 
Pulmonary Tuberculosis Patients With Comorbidities In The 
Samarkand Region, Uzbekistan. Public Health Panorama, 
2(1), pp.59-61.

174  Jurnal Kesehatan Soetomo,Volume 5, Nomor 4, Des 2018, hlm 170 - 174



1 2 3Safira Rahma , Hadiq Firdausi , Rwahita Satyawati Dharmanta
1Mahasiswa Pendidikan Dokter, Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Surabaya
2Staf FK Unair, SMF Ilmu Penyakit Dalam RSUD Dr. Soetomo Surabaya
3Staf FK Unair, SMF Ilmu Kesehatan Fisik dan Rehabilitasi RSUD Dr. Soetomo Surabaya

175

ABSTRACT: Background : The elderly population has increased and the impact was chronic diseases related to multifactors caused 
multipathology disease.  There is no study about chronic diseases profile if elderly patients in RSUD Dr. Soetomo. Objective: The aim of this 
study was to describe the the chronic diseases profile of elderly patients in geriatric outpatient ambulatory care of RSUD Dr. Soetomo 
Surabaya 2016. Methods: This cross sectional descriptive study has total sampling technique and collected 611 samples regarding to 
inclusion criteria, processed using SPSS 20 software. Results: The result showed that female as the highest number of elderly and the most 
common age was the middle-old (70-79 years old). Cardiovascular disease was the most common chronic disease group according to ICD-
10 code. Hypertension was the most prevalence chronic disease in elderly. Conclusion: The chronic diseases of elderly people tend to be 
multipatology with number of diseases average was 3 or 4 chronic diseases.

Keywords: elderly, chronic disease, geriatric clinic

Korespondensi: Korespondensi: safirarahma1204@gmail.com

ABSTRAK: Latar belakang: Adanya peningkatan jumlah lansia berdampak pada peningkatan jumlah penyakit kronis yang disebabkan 
karena multifaktor sehingga penyakit lansia cenderung bersifat multipatologi. Belum adanya penelitian terkait penyakit kronis lansia di 
RSUD Dr. Soetomo. Tujuan penelitian: Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui profil penyakit kronis pasien lanjut usia yang berobat di 
Poli Geriatri RSUD Dr. Soetomo Surabaya tahun 2016. Metode: Penelitian deksriptif dengan desain cross sectional ini menggunakan teknik 
total sampling. Didapatkan 611 sampel yang memenuhi kriteria inklusi dan diolah menggunakan software SPSS 20. Hasil: Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa lansia perempuan paling banyak berobat dan kelompok lansia terbanyak adalah lansia madya (70-79 tahun). 
Berdasarkan pengelompokan kode ICD-10, penyakit kardiovaskular paling banyak ditemukan pada kelompok penyakit dan penyakit kronis 
lansia terbanyak adalah hipertensi. Kesimpulan: Penyakit kronis lansia banyak bersifat multipatologi dengan rerata jumlah penyakit pada 
lansia adalah 3 atau 4 penyakit kronis.

Kata Kunci: lansia, penyakit kronis, poli geriatri

PROFIL PENYAKIT KRONIS PASIEN LANJUT USIA DI POLI GERIATRI RSUD DR. SOETOMO 
SURABAYA TAHUN 2016

PENDAHULUAN

Lansia adalah seseorang yang mencapai usia 60 
tahun ke atas, berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 
Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. Pada 
tahun 2015, Jawa Timur memiliki prosentase lansia 
(11,5%) tertinggi ke-3 di Indonesia setelah Yogyakarta 
(13,4%) dan Jawa Tengah (11,8%). Diperkirakan tahun 
2020, Indonesia mencapai peningkatan tahun lansia 
dengan 10% penduduk akan berusia diatas 60 tahun.
Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI; 
2016).

Geriatri (geros = lanjut usia, iatreia = merawat/ 
merumat) adalah cabang dari ilmu penyakit dalam yang 
mengobati kondisi dan penyakit pada penderita lanjut 
usia. (Hadi Martono).  Penyakit kronis pada lansia terjadi 
karena akibat multifaktor, yaitu faktor penuaan (fisiologi)
(Tjokroprawiro, Askandar), genetik, lingkungan, dan 
kebiasaan (World  Health  Organization ; 2017), sehingga 
penyakit kronis lansia cenderung bersifat multipatologi. 
Adanya komorbiditas dapat menurunkan imunitas 
bawaan, sebagai prediktor penting terhadap prognosis 
yang buruk, dan meningkatkan mortalitas.(Tjokroprawiro, 
Askandar). Manifestasinya dapat meningkatkan kun-
jungan rumah sakit dan spesialis, lamanya rawat inap di 
rumah sakit, dan kebutuhan biaya perawatan kesehatan 
yang lebih tinggi.(Australian Institute of Health and 
Welfare ; 2017). 

 

(

 

 

Menurut WHO, penyakit kronis lansia banyak 
terjadi pada negara berpendapatan rendah dan 
sedang.(World Health Organization ; 2017). Pelaporan 
penyakit kronis pada lansia sangat penting untuk untuk 
membantu mengetahui masalah kesehatan, terutama 
dalam hal preventif, kuratif, perencanaan tata laksana, 
rehabilitatif, serta alokasi dana perawatan kesehatan. 
(Australian Institute of Health and Welfare ; 2017). 

TUJUAN PENELITIAN

Profil penyakit kronis pada pasien lansia di 
RSUD Dr. Soetomo belum ada sehingga mendorong 
peneliti untuk mengolah data sekunder dalam 
menganalisis sebaran penyakit kronis pada pasien lanjut 
usia yang berobat di Poli Geriatri Instalansi Rawat Jalan 
RSUD Dr. Soetomo Surabaya tahun 2016.

METODE

Peneliti telah mendapat perizinan etik penelitian 
dari Badan Penelitian dan Pengembangan (LitBang) 
RSUD Dr. Soetomo dan bagian rekam medik Instalasi 
Rawat Jalan RSUD Dr. Soetomo untuk menggunakan 
rekam medik elektronik pasien lansia yang berobat di Poli 
Geriatri RSUD Dr. Soetomo Surabaya tahun 2016. 
Penelitian deskriptif ini menggunakan metode cross 
sectional secara retrospekif. Sampel yang digunakan 
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adalah rekam medik pasien yang memenuhi kriteria 

inklusi, yaitu lansia berusia ≥ 60 tahun dan memiliki 
penyakit kronis. Variabel yang digunakan adalah jenis 
kelamin, usia, tempat tinggal, dan diagnosis pasien. 
Sebanyak 4352 kunjungan rekam medik diambil secara 
total sampling  dari  Januari  2016-Desember  2016. Data 
diolah menggunakan software SPSS 20.

HASIL

Didapatkan sampel sebanyak 611 pasien lansia 
dalam 3440 kunjungan dengan kriteria inklusi. Distribusi 
pasien lansia yang berobat adalah berusia 60-93 tahun, 
dengan rata-rata usia 72 ± 7,18 tahun. Secara kelompok 
usia, didapatkan 38,8% lansia muda (60-69 tahun), 44,4% 

lansia menengah (70-79 tahun), dan 16,9% lansia tua (≥ 
80 tahun). Lansia perempuan (59,7%) lebih banyak 
dibanding lansia laki-laki (40,3%). Pasien yang datang 
umumnya berasal dari Surabaya (91,2%) dibandingkan 
dengan pasien dari nonSurabaya (8,8%).

Berdasarkan tabel 1, distribusi 3 kelompok 
penyakit kronis lansia terbanyak di Poli Geriatri RSUD DR. 
Soetomo tahun 2016 adalah Penyakit Kardiovaskular 
(81,83%), Penyakit EMN (57,12%), dan Penyakit 
Muskuloskeletal (30,61%).

Tabel 2 menunjukkan bahwa 3 penyakit kronis 
lansia terbanyak pada kelompok penyakit kardiovaskular 
adalah adalah hipertensi (76,76%), penyakit cere-
brovaskular (20,46%), dan penyakit jantung iskemik 
(19,31%).

 

Tabel 3. Jumlah penyakit kronis lansia berdasarkan jenis 
kelamin

 Jumlah Jenis 
Jumlah

 

 Penyakit Kelamin    

 Kronis L P     

 Unipatologi 34 72  106(17,35%) 
 Multipatologi 212 293  505(82,65%) 
 2 Penyakit 44 66  110 (18,00%) 
 3 Penyakit 34 70  104(17,02%) 
 4 Penyakit 48 48  96(15,71%) 
 5 Penyakit 36 41  77(12,60%) 
 6 Penyakit 25 38  63(10,31%) 
 7 Penyakit 8 9  17 (2,78%) 
 8 Penyakit 6 9  15 (2,45%) 
 9 Penyakit 5 5  10 (1,64%) 
 10 Penyakit 3 3  6 (0,98%) 
 11 Penyakit  2 4  6 (0,98%) 
 12 Penyakit 1 0  1 (0,16%) 
 Total  246 365  611 (100%)  

 

Tabel 4. Penggolongan jumlah penyakit kronis lansia 
berdasarkan kelompok usia  

   

 

  Golongan Kelompok Usia
 

  Penyakit 
   

   60-69 70-79 > 80 
   Tahun Tahun Tahun 
      
  

Unipatologi 
35 48 23 

  (14,77%) (17,71%) (22,33%) 
   
      
  

Multipatologi
 

202 223 80 
  (85,23%) (82,29%) (77,67%) 
   
  

    

 
Total

 
237 271 103 

 
(100%) (100%) (100%) 

    

Distribusi penyakit kronis lansia pada tahun 
2016, dengan hipertensi sebagai penyakit kronis lansia 
terbanyak (76,76%) yang terdiri dari 276 lansia 
perempuan (45,17%) dan 193 laki-laki (31,59%) (Tabel 3).

Lansia dapat memiliki 1-12 penyakit kronis dalam 
tubuhnya. Sebanyak 82,65% lansia memiliki penyakit 
kronis yang bersifat multipatologi, dan 17,35% bersifat 
unipatologi. Penyakit kronis lansia terbanyak adalah 2 
penyakit, yaitu 110 dari 611 pasien. Rata-rata lansia 
memiliki 3,68 penyakit kronis (Tabel 4).

Tabel 5 menunjukkan bahwa penyakit kronis 
lansia yang bersifat unipatologi dan multipatologi banyak 
terjadi pada kelompok usia menengah (70-79 tahun).

 

Tabel 2. Distribusi penyakit lansia teratas berdasarkan 
tiga kelompok penyakit kronis lansia teratas

Penyakit Kronis  Jumlah Kode
 

ICD-10 
 

n (%)
 

I10-I15 Hipertensi  469 (76,76%) 
I60-I69 CVD 125 (20,46%) 
I20-I25 IHD 118 (19,31%) 
E10-E14 Diabetes mellitus 299 (48,94%) 
E70-E90 Metabolik 184 (30,11%) 
M00-M25 Artropati 129 (21,11%) 
M40-M54 Dorsopati 79 (12,93%) 

Penyakit Kronis  

  
Kode 

ICD-10   

Jumlah lansia*
 n (%) 

I00-I99 Kardiovaskular 500 (81,83%) 
E00-E89 EMN 349 (57,12%) 
M00-M99 Muskuloskeletal 187 (30,61%) 
K00-K95 Digestif 139 (22,75%) 
G00-G99 Saraf 122 (19,97%) 
J00-J99 Respirasi 112 (18,33%) 
F01-F99 Psikiatri 57 (9,33%) 
C00-D49 Neoplasma 49 (8,02%) 
N00-N99 Urogenital 43 (7,04%) 
H60-H95 Telinga & mastoid 43 (7,04%) 
L00-L99 Penyakit Integumen 40 (6,55%) 
A00-B94 Penyakit Infeksi 23 (3,76%) 
D50-D89 HI 8 (1,31%) 
H00-H59 Mata dan Adneksa 1 (0.16%) 

Tabel 1. Distribusi kelompok penyakit kronis lansia tahun 2016

PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan cutoff usia lansia 60 
tahun sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 13 Tahun 1998.(Pusat Data dan Informasi 
Kementerian Kesehatan RI. 2016). Sehingga pasien 
prelansia dieksklusi dari data. Distribusi pasien lansia 
yang berobat ke Poli Geriatri RSUD Dr. Soetomo 
Surabaya tahun 2016 berusia antara 60-93 tahun dengan 
rata-rata usia 72 ± 7,18 tahun. Rerata ini sesuai dengan 
Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI 
yang menyatakan bahwa Angka Harapan Hidup (AHH) di 
Indonesia tahun 2015 sebesar 70,8 tahun dan proyeksi 
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ICD-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kode Penyakit Kronis Jumlah Kasus n (%)

 

I10-I15 Hipertensi 469

E10-E14 Diabetes Mellitus 299

E70-E90 Gangguan Metabolik 184

M00-M25 Artropati 129

K20-K31 Penyakit esofagus, lambung, dan duodenum 126

I60-I69 Penyakit cerebrovaskular 125

I20-I25 Ischemia Heart Disease 118

M40-M54 Dirsopati 79

G20-G26 Gangguan ekstrapiramidal dan gerakan 76

J40-J47 Penyakit respirasi bawah kronis 60

J00-J06 ISPA atas 57

H80-H83 Penyakit telinga dalam 43

F00-F09 Organik, termasuk gejala, gangguan mental 37

D10-D36 Neoplasma jinak 36

I30-I52 Bentuk lain penyakit jantung 34

M60-M79 Gangguan soft tissue 28

 

N17-N19

 

Gagal ginjal

 

23

 

G50-G59

 

Gangguan Saraf, akar saraf, dan pleksus

 

22

 

G60-G64

 

Polineuropati dan gangguan sistem saraf perifer lainnya

 

22

 

G40-G47

 

Gangguan episodik dan paroksismal

 

19

 

L80-L99

 

Gangguan kulit dan jaringan subkutan lainnya

 

18 2

 

L20-L30

 

Dermatitis dan eksim

 

17

 

G30-G32

 

Penyakit degeneratif lain pada sistem saraf

 

14

 

K55-K64

 

Penyakit lain intestine

 

12

 

F30-F39

 

Gangguan mood (afektif)

 

11

 

N30-N39

 

Penyakit sistem urinari lainnya

 

11

 

I05-I09

 

Rheumatic Heart Disease (RHD) Kronis

 

10

 

C00-C97

 

Neoplasma malignan

 

9

 

M80-M94

 

Osteopati dan kondropati

 

9

 

F40-F49

 

Neurotik, terkait stres dan gangguan somatoform

 

8

 

F50-F59

 

Sindroma behavioral terkait gangguan psikologi dan fakt or fisik

 

8

 

I95-I99

 

Gangguan lain dan tidak spesifik pada sistem sirkulasi

 

8

 

J09-J18

 

Influenza dan pneumonia

 

8

 

N40-N51

 

Penyakit organ genital pria

 

7

  

 

J20-J22

 

ISPA bawah lainnya

 

6

 

A15-A19

 

Tuberkulosis

 

5

 

G70-G73

 

Penyakit neuromuscular junction

 

dan otot

 

5

 

K80-K87

 

Gangguan empedu, saluran biliar, dan pankreas

 

5

 

L50-L54

 

Urtikaria dan eritema

 

5
 
A00-A09

 

Penyakit Infeksi Usus

 

4 
D37-D48

 
Neoplasma tidak diketahui

 
4 D60-D64  Aplastik dan anemia lainnya  4

  

  
E20-E35  Gangguan kelenjar endokrin lainnya  4

I70-I79

 
Penyakit arteri, arterior, kapiler

 
4

I80-I89

 

Penyakit vena, pembuluh limfatik dan nodus limfa, dan tidak terklasifikasi

 

4

L60-L75

 

Gangguan adneksa kulit

 

4

A80-A89

 

Infeksi virus Sistem Saraf Pusat

 

3

B15-B19

 

Hepatitis virus

 

3

E00-E07

 

Gangguan kelenjar tiroid

 

3

G80-G83

 

Cerebral palsy dan sindroma paralitik

 

3

J30-J39

 

Penyakit ISPA atas lainnya

 

3

L00-L08

 

Infeksi kulit dan jaringan subkutan

 

3

L10-L14

 

Gangguan bulla

 

3

N10-M16

 

Penyakit tubulus ginjal -intestinal

 

3

B35-B49

 

Mikosis

 

2

B85-B89

 

Pediculosis, ascariasis, dan penyakit parasit

 

2

D50-D53

 

Anemia nutrisional

 

2

F20-F29

 

Skizofrenia, skizotypal, dan gangguan dilusi

 

2

J90-J94

 

Penyakit pleura lainnya

 

2

K50-K52

 

Enteritis noninfeksi dan colitis

 

2

N20-N23

 

Urolithiasis

 

2

N70-N77

 

Penyakit Inflamasi Organ Pelvis wanita

 

2

 

A30-A49

 

Penyakit infeksi bakteri lainnya

 

1

B00-B09

 

Infeksi virus dengan lesi kulit dan membran mukosa

 

1

B25-B34

 

Penyakit virus lainnya

 

1

B65-B84 Helmintiasis 1

B90-B94 Sequelae infeksi dan penyakit parasit 1

D00-D09 Neoplasma in situ 1

F10-F19 Gangguan mental dan kebiasaan karena penggunaan zat psikoaktif 1

H00-H06 Gangguan kelopak mata, sistem lakrimal dan orbital 1

H30-H36 Gangguan koroid dan retina 1

I26-I28 Pulmonary heart disease dan penyakit sirkulasi pulmonal 1

J85-J86 Supuratif dan kondisi nekrosis pada saluran napas bawah 1

K70-K77 Penyakit liver 1

K90-K93 Penyakit sistem digestif lainnya 1
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tahun 2030-2035 sebesar 72,2 tahun 
Informasi Kementerian Kesehatan RI. 2016). Angka ini 
menunjukkan bahwa target angka harapan hidup tahun 
2015 menurut Kemenkes telah tercapai dan adanya 
kesejahteraan penduduk usia lansia yang lebih baik.

Hasil jumlah pasien lansia perempuan lebih 
banyak dibanding lansia laki-laki di Poli Geriatri sesuai 
dengan Data Observasi Kesehatan Global dari WHO 
terkait Angka Harapan Hidup (AHH) tertinggi yang dimiliki 
oleh perempuan di semua Negara (World  Health  
Organization ; 2018). Semakin tinggi AHH maka derajat 
kesehatan masyarakat semakin baik, begitu pula 
sebaliknya. Sedangkan di Jawa Timur, AHH perempuan 
lebih tinggi (72,67 tahun) dibandingkan dengan laki-laki 

 (68,79 tahun) (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur ; 
2018). yang berarti bahwa setiap bayi perempuan yang 
lahir hidup di Indonesia mempunyai harapan untuk 
bertahan hidup hingga usia 72-73 tahun (Badan Pusat 
Statistik ; 2018). Faktor tingginya AHH diantaranya didu-
kung dari gambaran status pernikahan, di mana data dari 
BPS Jawa Timur menyatakan bahwa lansia perempuan 
memiliki dominasi cerai mati (59,90%) daripada kawin 
(36,32%). Sedangkan lansia laki-laki lebih banyak memilih 

7kawin lagi (81,57%) apabila bercerai dengan istrinya.  
Sehingga lansia perempuan terhitung lebih banyak karena 
tingginya AHH perempuan menunjukkan lebih rendahnya 
angka mortalitas pada perempuan daripada laki-laki yang 
ditunjukkan dari status cerai mati perempuan yang berarti 
perempuan lebih berumur panjang.

Rendahnya pasien lansia di Poli Geriatri yang 
berasal dari luar Surabaya terjadi karena RSUD Dr. 
Soetomo rujukan tersier. Sehingga dengan memiliki 
dokter spesialis dan fasilitas yang lengkap, menjadikan 
dominasi pasien dari Surabaya yang memilih untuk 
berobat di RSUD Dr. Soetomo Surabaya.

Pada penelitian ini, 3 penyakit kronis yang 
terbanyak pada lansia yang berobat di Poli Geriatri sesuai 
ICD-10 secara berurutan adalah penyakit Kardiovaskular 
(I00-I99), penyakit EMN (E00-E90), dan penyakit 
Muskuloskeletal (M00-M99). Penelitian lain yang 
dilakukan di Poliklinik RSUP Dr M Djamil Padang tahun 
2014 juga menunjukkan hasil yang sama dengan 
penelitian ini (Pratama, E., et.al ; 2018). Berbeda pola 
urutan dengan penelitian yang dilakukan di Swedia yang 
menunjukkan bahwa penyakit kronis lansia paling banyak 
seraca berurutan adalah penyakit kardiovaskular (I00-
I99), penyakit mental (F01-F99), dan neurosensori (H60-
H95)(Marengoni, A.,et.al ; 2008), (Rizzuto, D., et.al ; 
2017). Sedangkan penelitian di Departemen Penyakit 
Dalam Niamey National Hospital Nigeria, sebagai Rumah 
Sakit tersier, menunjukkan bahwa urutan terbanyak 
penyakit lansia adalah penyakit Kardiovaskular (I00-I99), 
penyakit Infeksi (A00-B99), dan penyakit EMN (E00-E90) 
(Andia, A., et.al ; 2017).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penyakit 
Kardiovaskular menduduki peringkat pertama, yaitu 
sebanyak 4/5 dari populasi pasien lansia yang berobat di 
Poli Geriatri, yang memiliki hasil sama dengan penelitian 
lain (Pratama, E., et.al ; 2018), (Marengoni, A.,et.al ; 
2008),(Rizzuto, D., et.al ; 2017). Di Indonesia, pembia-
yaan di bidang kesehatan untuk penyakit Kardiovaskular 
meningkat pada tahun 2016 sebesar 7,4 Triliun rupiah dari 
yang sebelumnya 6,9 Triliun rupiah (48,25%) pada tahun 
2015 (Depkes. ; 2018). Sehingga kasus penyakit Kardio-
vaskular menjadi masalah kesehatan dunia, baik Negara 
maju dan Negara Berkembang sekaligus menjadi 

(Pusat Data dan tantangan dalam meningkatkan keefektifan pelayanan 
kesehatan.

Penyebab tingginya penyakit kardiovaskular 
adalah disfungsi endotel. Hal ini disebabkan karena dalam 
penuaan terjadi penurunan produksi vasodilator Nitric 
Oxyde (NO), peningkatan produksi vasokonstriktor 
(thromboxane, endoperoxide dan endothelin-1), 
akumulasi radikal bebas/ Reactive Oxygen Species 
(ROS), dan penurunan regenerasi dari kerusakan endotel 
(Dai, X., et.al ; 2018).

Penyakit kronis lansia terbanyak berasal dari 
kelompok Penyakit Kardiovaskular, yaitu hipertensi. 
Angka morbiditas hipertensi pada pasien lansia secara 
signifikan lebih tinggi dibandingkan dengan penyakit 
cerebrovascular dan penyakit jantung iskemik. Hasil 
penelitian ini memiliki hasil yang sama dengan penelitian 

9lain di pelayanan tersier di Padang  dan data Riskesdas 
12013.  Menurut WHO, hipertensi banyak terjadi pada 

populasi di negara dengan pendapatan rendah dan 
menengah. Diduga karena tidak dapat mengakses dan 
melakukan terapi, serta tidak dapat mengontrol hipertensi 
dalam jangka panjang (South-East Asia Regional Office.; 
2018). 

Tingginya angka hipertensi disebabkan karena 
14multifaktor, yaitu penuaan, terjadi disfungsi endotel  

sehingga curah jantung menurun dan resistensi pembuluh 
 darah perifer meningkat(Hadi Martono ), faktor stres, gaya 

hidup yang buruk, seperti kurang berolah raga dan 
mengonsumsi makanan cepat saji yang banyak 
mengandung natrium dan lemak (Raheem, et.al. ; 2017).  
Rendahnya pendidikan dan sosioekonomi berkaitan 
dengan kesadaran dalam manajemen mengontrol 
tekanan darah sehingga berkaitan dengan keefektifan 
terapi hipertensi. Adanya pengaruh obat-obatan 
(kortikosteroid, NSAID, simpatomimetik, dll) dan komorbid 
lain (penyakit ginjal, endokrin, saraf, dll) yang dapat 
menyebabkan hipertensi, dapat menyebabkan munculnya 
beragam jenis hipertensi. Jenis hipertensi yang banyak 
pada lansia adalah hipertensi sistolik terisolasi dan 
hipertensi sekunder (Van den Bussche, H., et.al. ; 2011). 
Hipertensi sistolik terisolasi berkorelasi dengan kejadian 
hipertrofi ventrikel kiri, sehingga lansia cenderung terjadi 
gagal jantung (Fadlan,  M.  dan  Rohman,  M.  ; 2018). 

Estrogen bersifat kardioprotektif, dapat berikatan 
dengan reseptor ERβ di jantung dan dalam perjalanannya 
dapat memperbaiki endotel dan disfungsi iskemik otot 
jantung. Ketika menopause, terjadi penurunan hormon 
estrogen pada lansia (Yang, X. dan Reckelhoff, J. ; 2011). 
Sehingga menopause menyebabkan lansia perempuan 
mudah dan banyak memiliki hipertensi daripada lansia 
laki-laki.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyakit 
kronis bersifat multipatologi lebih banyak daripada 
penyakit unipatologi. Sebab dihitungnya prevalensi 
unipatologi karena penelitian ini menggunakan sampel 
pasien lansia, sehingga mengikutsertakan penyakit kronis 
yang bersifat unipatologi dan multipatologi. Berbeda 
dengan pasien geriatri yang memiliki definisi lanjut usia 
yang memiliki penyakit multipatologi.

Pada penelitian ini didapatkan rerata jumlah 
penyakit kronis lansia 3,68 penyakit, yang berarti 
reratanya adalah 3 atau 4 penyakit kronis. Penelitian lain 
memiliki hasil yang berbeda dengan penelitian di Padang, 
yaitu rerata jumlah penyakit kronis lansia pada kelompok 

usia 60-69 tahun, 70-79 tahun, dan ≥ 80 tahun secara 
berturut turut adalah 6, 6, 5 penyakit (Pratama, E., et.al ; 



2018).
yang digunakan di Padang merupakan pasien geriatri, 
sehingga penyakit unipatologi menjadi kriteria eksklusi.

Penelitian ini menunjukkan bahwa karakteristik 
pasien lansia yang berobat di Poli Geriatri RSUD Dr. 
Soetomo Surabaya tahun 2016 memiliki rerata usia lansia 
yang telah mencapai target AHH Indonesia tahun 2015, 
khususnya dominasi perempuan yang memiliki AHH lebih 
tinggi daripada laki-laki. Rendahnya jumlah pasien 
NonSurabaya berkaitan dengan status RSUD Dr. 
Soetomo sebagai layanan kesehatan tersier. Prevalensi 
tingginya hipertensi sebagai penyakit kronis terbanyak 
pada lansia, turut menyebabkan tingginya Penyakit 
Kardiovaskular. Sebab adanya multifaktor, maka penyakit 
kronis lansia cenderung bersifat multpatologi. Sehingga 
kedepannya, dibutuhkan kerjasama tim interdisiplin dalam 
intervensi efektif dan peningkatan mutu pelayanan 
kesehatan yang lebih baik dalam menangani penyakit 
kronis lansia yang cenderung bersifat multipatologi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan
Karakteristik pasien lanjut usia yang berobat di 

Poli Geriatri RSUD Dr. Soetomo adalah jumlah lansia 
perempuan lebih banyak (59,7%), rerata lansia berusia 72 
± 7,18 tahun, dengan kelompok usia terbanyak adalah 
kelompok lansia madya (70-79 tahun) (44,4%), dan 91,2 
% lansia berasal dari Surabaya.

Kelompok penyakit kronis lansia terbanyak tahun 
2016 adalah penyakit Kardiovaskular (81,83%) dan 
Hipertensi (76,76%) menjadi penyakit kronis lansia 
terbanyak tahun 2016. Lansia perempuan lebih banyak 
memiliki hipertensi daripada lansia laki-laki. Sebanyak 
82,65% penyakit lansia bersifat multipatologi dengan 
rerata terdapat 3 atau 4 penyakit kronis.

Saran
1). Diperlukan adanya penelitian lebih lanjut 

terkait penyakit kronis lansia yang lebih spesifik untuk 
mendukung penanganan lansia lebih optimal, seperti 
menambah karakteristik pasien (perkotaan/ pedesaan, 
status menikah, pendidikan terakhir, pekerjaan, gaya 
hidup: merokok, alkohol, aktivitas fisik, dan ras); dan 
diagnosis (kombinasi penyakit kronis pada lansia dengan 
multipatologi, membedakan prosentase penyakit kronis 
lansia sendiri dan penyakit kronis lansia dengan 
komorbid). 2). Menjadikan penelitian ini sebagai acuan 
kebijakan supervisor Poli Geriatri/ pimpinan RSUD Dr. 
Soetomo dalam perbaikan kualitas pelayanan kesehatan 
untuk lansia sekaligus pertimbangan fokus edukasi 
kepada lansia.
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ABSTRAK: Latar Belakang : Infeksi saluran kemih (ISK) bakterial adalah infeksi bakteri yang terjadi pada saluran kemih dan merupakan 
salah satu infeksi bakteri yang paling umum terjadi, mempengaruhi 150 juta orang setiap tahun di seluruh dunia. Untuk jenis ISK bakterial di 
Indonesia dan di dunia, masih didominasioleh bakteri Gram negatif yaitu Escherichia coli. Namun, penyebab ISK dari bakteri Gram positif 
yangcukupumum berasal dari jenis bakteri Enterococcus spp. Tujuan : Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pola sensitivitas 
antibiotik bakteri Enterococcus faecalis dan Enterococcus faecium pasien ISK di Rawat Inap Penyakit Dalam RSUD Dr. Soetomo Surabaya 
tahun 2017. Metode : Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan desain cross-sectional dan teknik total sampling. Hasil : Data 
yang terkumpul dianalisis dengan SPSS version 25. Sebanyak 495 bakteri penyebab ISK dari sampel kultur urin memenuhi kriteria inklusi, 
sebanyak 77 (15,55%) sampel menghasilkan bakteri Enterococcus faecalis dan Enterococcus faecium. Kesimpulan : Berdasar hasil uji 
sensitivitas antibiotik, daptomycin, vancomycin, linezolid, nitrofurantoin menunjukkan potensi yang baik.

Kata Kunci: ISK, Enteroccous faecalis, Enterococcus faecium, sensitivitas

Korespondensi: : I Gusti Hanif Rahmadi, Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Jalan Mayjen Prof. Dr. Moestopo No. 47 Surabaya, 
Indonesia. Telepon: +62315022472, e-mail: ighanifrahmadi@gmail.com

ABSTRACT: Background : Urinary tract infection (UTI) is a bacterial infection that occurs in the urinary tract and is one of the most common 
bacterial infections, affecting 150 million people each year worldwide. For UTI types in Indonesia and in the world, it is still dominated by 
Gram negative bacteria, Escherichia coli. However, the common cause of UTI from Gram-positive bacteria originates from the Enterococcus 
bacteria. Spp. Objective : This studied aimed to determine the pattern of antibiotic sensitivity to Enterococcus faecalis and Enterococcus 
faecium bacteria of UTI patients in inpatient internal medicine Dr. Soetomo General Hospital Surabaya during 2017. Method : This study was 
a descriptive study with cross-sectional design, using total sampling technique. Result : Collected data were analized using SPSS version 
25. A total of 495 UTI-causing bacteria from urine culture samples met the inclusion criteria, 77 (15.55%) samples from Enterococcus faecalis 
and Enterococcus faecium bacteria. Conclusion : Based on the antibiotic sensitivity test, daptomycin, vancomycin, linezolid, nitrofurantoin 
showed good sensitive results.

Keywords : UTI, Enterococcus faecalis, Enterococcus faecium, sensitivity

PENDAHULUAN

Infeksi saluran kemih (ISK) bakterial adalah 
infeksi bakteri yang terjadi pada saluran kemih (yaitu 
uretra, kandung kemih, ureter, dan ginjal) (Tan C. and 
Chlebicki M., 2016). ISK adalah salah satu penyakit yang 
paling umum di masyarakat, biasa terjadi pada wanita dari 
pada laki-laki. ISK terjadi tergantung pada beberapa factor 
tertentu dan didapatkan jumlah hitung bakteri (lebih dari 
105 / ml) dalam pemeriksaan urin porsi tengah. Pada 
tahun 2007, di Amerika Serikat saja ada sekitar 10,5 juta 
orang menunjukkan gejala ISK (0,9% merupakan 
kunjungan rawat jalan dan 2-3 juta kunjungan gawat 
darurat) (Flores-Mireles A. et al., 2015).

Kasus ISK secara umum disebabkan oleh bakteri 
Gram negatif, salah satunya yang terbanyak adalah 
bakteri Escherichia coli yaitu sebesar 90% dari semua 
macam bakteri penyebab ISK yang lainnya. Bakteri ini ada 
dalam kondisi normal, yang terdapat di dalam kolon dan 
rectum (Seifu W. and Gebissa A., 2018). Jenis bakteri 
penyebab ISK lainnya adalah Proteus mirabillis, Klebsiella 
pneumoniae, Enterococcus (penyebab terbanyak ISK 

akibat bakteri Gram positif), dan Pseudomonas (Cunha M. 
et al., 2016). Penelitian di Jerman menujukkan bahwa 
bakteri Enterococci spp. (5.1%) merupakan bakteri Gram 
positif penyebab ISK tertinggi (Bischoff S. et al., 2018).

Dilaporkan pada penelitian di sebuah rumah 
sakit Kenya, Afrika, prevalensi ISK di rumah sakit tersebut 
sebesar 75,5% (n=309/409) (Okinda and Revathi., 2012). 
Survei lain menujukkkan prevalensi ISK di negaraTurki, 
dari 51 rumah sakit tingkat tersier yang terletakdi 29 dari 81 
provinsi di Turki, hanya sebesar 1,82% pasien 
teridentifikasi ISK (n=483/26534) (Isikgoz Tasbakan M. et 
al., 2013).

Bakteri Escherichia coli, Proteus mirabillis, 
Klebsiella pneumoniae, Enterococcus dan Pseudomonas 
ini menyebabkan ISK dan jika tidak diobati, infeksi akan 
menyebabkan kerusakan serius pada saluran kemih 
pasien (sepsis), sehingga fungsi ginjal menjadi berkurang. 
Perawatan ISK dengan antibiotic biasanya dilakukan 
sebelum menerima hasil tes mikrobiologi. Terapi ini 
dilakukan tanpa resep obat yang rasional, sehingga 
menyebabkan resistensi antibiotik dan hasilnya dapat 
terjadi kegagalan pengobatan (Raeisi M. et. al., 2017). 
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Bedasarkan The Center for Disease Control and 
Prevention pada tahun 2015, terjadi 47 juta peresepan 
antibiotic tidak tepat yang ditulis di Amerika Serikat, dari 
total 269 juta resep diberikan (CDC, 2017).

TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola 
sensitivitas antibiotik bakteri Enterococcus faecalis dan 
Enterococcus faecium pasien ISK di Rawat Inap Penyakit 
Dalam di RSUD Dr. Soetomo Surabaya tahun 2017.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif 
dengan desain cross-sectional. Sampel penelitian diambil 
dengan teknik total sampling. Sampel penelitian harus 
memenuhi kriteria inklusi yakni merupakan bakteri 
Enterococcus faecalisdanEnterococcus faeciumyang 
teridentifikasi pada pemeriksaan kultur urin porsi tengah 

dengan jumlah hitung koloni bakteri ≥? 105 CFU/ml di 
Laboratorium Mikrobiologi Klinik RSUD Dr. Soetomo 
Surabaya, tercatat dalam buku log Laboratorium 
Mikrobiologi Klinik RSUD Dr. Soetomo Surabaya periode 

Januari sampai dengan Desember 2017, dan berasal dari 
SMF Penyakit Dalam RSUD Dr. Soetomo Surabaya. 
Kriteria ekslusi adalah spesimen terkontaminasi dan data 
tidak lengkap. Data yang terkumpul dianalisis dengan 
SPSS version 25.

HASIL

Dari 455 pasien infeksi saluran kemih (ISK), 
didapatkan 495 isolatbakteri, sebanyak 65(13,13%) isolat 
Enterococcus faecalis dan 12 isolat Enterococcus faecium 
(2,42%) memenuhi kriteria inklusi. Spesimen ISK pada 
penelitian ini hanya diperiksa kultur urin porsi tengahnya.

Dari hasil uji sensitivitas antibiotik, didapatkan 
bakteri Gram positif Enterococcus faecalis dan 
Enterococcus faecium paling sensitif terhadap 
daptomycin (n=18/18; 100%), vancomycin (n=61/71; 
85,92%), linezolid (n=60/76; 78,95%), nitrofurantoin 
(n=42/68; 61,76%), sedangkan terhadap antibiotik 
cefoxitin (n=74/74; 100%), clindamycin (n=76/76; 100%), 
gentamicin (n=73/74; 98,65%), tr imethroprim-
sulfamethoxazole (n=68/70; 97,14%) quinupristin-
dalfopristin (90,28%), erythromycin (88,89%) dan 
tetracycline (81,08%) memilki resistensi tinggi (Tabel 1).

Tabel 1. Pola Sensitivitas Bakteri Gram Positif Enteroccus faecalis dan Enterococcus faecium pada Pasien ISK di SMF 
Penyakit Dalam RSUD Dr. Soetomo Surabaya Periode 1 Januari 2017 – 31 Desember 2017

Antibiotik 
Jumlah 
isolat 

Resisten 
N (%) 

Intermediet  
N (%) 

Sensitif  
N (%) 

Cefoxitin 74 74 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 

Clindamycin 76 76 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 

Gentamicin 74 73 (98.65%)  0 (0%) 1 (1.35%) 

Levofloxacin 75 59 (78.67%)  0 (0%) 16 (21.33%) 

Moxifloxacin 64 45 (70.31%)  0 (0%) 19 (29.69%) 

Penicillin 75 41 (54.67%) 0 (0%) 34 (45.33%) 

Quinupristin-dalfopristin 72 65 (90.28%)  1 (1.39%) 6 (8.33%) 

Tetracycline 74 60 (81.08%)  1 (1.35%) 13 (17.57%) 

Trimethroprim -Sulfamethoxazole 70 68 (97.14%)  0 (0%) 2 (2.86%) 

Gentamicin sulfate  54 36 (66.67%)  0 (0%) 18 (33.33%) 

Streptomycin 50 36 (72%) 0 (0%) 14 (28%) 

Erythromycin 18 16 (88.89%)  0 (0%) 2 (11.11%)  

Nitrofurantoin 68 16 (23.53%)  10 (14.71%) 42 (61.76%) 

Fosfomycin 65 23 (35.38%)  20 (30.77%) 22 (33.85%) 

Chloramphenicol  74 37 (50%) 25 (33.78%) 12 (16.22%) 

Ampicillin 76 30 (39.47%)  0 (0%) 46 (60.53%) 

Linezolid 76 6 (7.89%) 10 (13.16%) 60 (78.95%) 

Vancomycin 71 10 (14.08%)  0 (0%) 61(85.92%)  

Daptomycin 18 0 (0%) 0 (0%) 18 (100%) 
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PEMBAHASAN

Prevalensi ISK oleh bakteri Enterococcus 
faecalis dan Enterocccous faecium pada penelitian ini 
adalah 15,5% (77/495) yang juga merupakan penyebab 
ISK tertinggi dari bakteri Gram positif lainnya. Pada 
penelitian lain di Sudan menunjukkan sedikit perbedaan, 
bahwa bakteri Enterococcus faecalis dan Staphylococcus 
aureus merupakan bakteri Gram positif terbanyak 
penyebab ISK (Saeed A. et al., 2017). Perbedaan hasil 
juga terjadi, bahwa bakteri Staphylococcus saprophyticus 
dan Enterococcus faecalis merupakan bakteri Gram 
positif tertinggi penyebab ISK (Mahmood S. et al., 2012). 
Teori lain yang mendukung menyebutkan bahwa bakteri 
Enterococcus faecalis normalnya ada di usus (nosocomial 
oportunistik patogen), sehingga ISK adalah penyakit yang 
paling umum disebabkan oleh bakteri ini dibandingkan 
dengan penyakit lainnya (Singh S. et al., 2016).

Berdasarkan hasil uji sensitivitas antibotik bakteri 
Enterococcus faecalis dan Enterococcus faecium pada 
penelitian ini, didapatkan antibiotik yang memiliki potensi 
baik untuk terapi adalah : terhadap bakteri Enteroccus 
faecalis adalah daptomycin (100%), vancomycin 
(83,05%), linezolid (81,25%) dan ampicillin (70,77%), 
sedangkan jenis antibiotik yang poten terhadap bakteri 
Enterococcus faecium adalah daptomycin (100%), 
vancomycin (100%), dan linezolid (66,67%). Terhadap 
antibiotik cefoxitin(100%), clindamycin (100%), 
g e n t a m i c i n  ( 9 8 , 6 5 % ) ,  t r i m e t h o p r i m -
s u l f a m e t h o x a z o l e ( 9 7 , 1 4 % )  Q u i n u p r i s t i n -
da l fopr is t in(90,28%),  Ery thromycin (88,89%) 
danTetracycline (81,08%) bakteri Enterococcus faecalis 
dan Enterococcus faecium menunjukkan resistensi tinggi.

Berdasarkan hasil uji sensitivitas antibiotik di 
Pakistan, didapatkan bahwa hasil yang hampir serupa 
dengan uji kepekaan bakteri Gram positif di RSUD Dr. 
Soetomo Surabaya. Enterococcus faecalis sangat sensitif 
dengan vancomycin, linezolid, dan ampicillin-sulbactam 
(Hussain A. et al., 2016). Tetapi penelitian di negara Sudan 
terjadi perbedaan hasil, bakteri Enterococcus faecalis 
sensitif dengan antibiotik ampicillin, ciprofloxacin, 
amoxicillin, dan norofloxacin (Saeed A. et al., 2017). 
Terjadi kemiripan dengan penelitian di Korea, bahwa 
antibiotik ampicillin-sulbactam, imipenem, vancomycin, 
dan linezolid memiliki potensi tinggi (Lee, 2013).

Di negara India, bakteri Enterococcus faecium 
sensitif dengan antibiotic vancomycin, linezolid, dan 
teicoplanin (Bharti A. et al., 2016). Survei lain juga 
menyebutkan bahwa fosfomycin, linezolid, teicoplanin, 
dan vancomycin masih poten (Singh S. et al., 2016). 
Terjadi kesamaan dengan penelitian di Negara Cina, 
bahwa fosfomycin, linezolid, dan quinupristin/dalfopristin 
memiliki potensi yang masih tinggi (Li X. et al., 2017). 
Artinya, antibiotik tersebut, yang memiliki potensi baik, 
masih dapat dijadikan terapi pilihan untuk ISK dengan 
bakteri Enterococcus faecalis dan Enterococcus faecium, 
utamanya dalam penelitian ini di Rawat Inap Penyakit 
Dalam RSUD Dr. Soetomo Surabaya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan
Prevalensi ISK oleh bakteri Enterococcus 

faecium dan Enterococcus faecalis di Rawat Inap Penyakit 
Dalam RSUD Dr. Soetomo Surabaya tahun 2017 adalah 
15,5% (77/495). 

Saran
Antibiotik dengan potensi yang baik terhadap 

bakteri Enterococcus faecalis adalah daptomycin, 
vancomycin, linezolid dan ampicillin, sedangkan terhadap 
bakteri Enterococcus faecium adalah daptomycin, 
vancomycin, dan linezolid.
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