








Gambar 1. Distribusi pasien kusta di Instalasi Rawat Inap 
RSUD Dr. Soetomo Surabaya periode Januari 
2016 – Desember 2017 berdasarkan 
klasifikasi kusta menurut WHO.

Tabel 1. Distribusi pasien kusta di Instalasi Rawat Inap 
RSUD Dr. Soetomo Surabaya periode Januari 
2016 – Desember 2017 berdasarkan jenis 
kelamin.

 (%) (%)  

Pausibasiler 1 (1,7%) 0 (0%) 1 (1,7%) 
Multibasiler 37 (63,8%) 20 (34,5%) 57 (98,3%) 
Jumlah (%) 38 (65,5%) 20 (34,5%) 58 (100%) 

 

Klasifikasi
Kusta

Laki-laki Perempuan Jumlah
 (%)

Jenis Kelamin

Tabel 2. Distribusi pasien kusta di Instalasi Rawat Inap 
RSUD Dr. Soetomo Surabaya periode Januari 
2016 – Desember 2017 berdasarkan usia.

0 – <1 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

1 – 4 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

5 – 14 0 (0%) 1 (1,7%) 1 (1,7%) 

 15 – 24 0 (0%) 9 (15,5%) 9 (15,5%) 

25 – 44 0 (0%) 30 (51,7%) 30 (52,7%) 

45 – 64 1 (1,7%) 15 (25,9%) 16 (27,6%) 

 ≥ 65 0 (0%) 2 (3,4%) 2 (3,4%) 

Jumlah 1 (1,7%) 57 (98,2%) 58 (100%) 

Usia 
Klasifikasi Kusta

Jumlah (%) 
PB  (%)  MB(%)  
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Tabel 3. Distribusi pasien kusta di Instalasi Rawat Inap 
RSUD Dr. Soetomo Surabaya periode Januari 
2016 – Desember 2017 berdasarkan efloresensi 
kulit.

PB (%) MB (%)  

Makula 1 (0,5%) 44 (22,8%) 45 (23,3%) 
Papula 0 (0%) 2 (1%) 2 (1%) 
Infiltrat 0 (0%) 18 (9,3%) 18 (9,3%) 
Nodul 0 (0%) 36 (18,7%) 36 (18,7%) 
Ulkus 0 (0%) 15 (7,8%) 15 (7,8%) 
Krusta 0 (0%) 12 (6,2%) 12 (6,2%) 
Plak 0 (0%) 9 (4,7%) 9 (4,7%) 
Bula 0 (0%) 4 (2,1%) 4 (2,1%) 

Skuama 1 (0,5%) 13 (6,7%) 14 (7,3%) 
Pustula 0 (0%) 3 (1,6%) 3 (1,6%) 

Erosi 0 (0%) 13 (6,7%) 13 (6,7%) 
Xerosis 0 (0%) 20 (10,4%) 20 (10,4%) 
Vesikula 0 (0%) 1 (0,5%) 1 (0,5%) 
Eksudat 0 (0%) 1 (0,5%) 1 (0,5%) 

Jumlah (%) 2 (1%) 191 (99%) 193 (100%) 

Efloresensi 
Kulit

Klasifikasi Kusta
Jumlah (%)

Tabel 4. Distribusi pasien kusta di Instalasi Rawat Inap 
RSUD Dr. Soetomo Surabaya periode Januari 
2016 – Desember 2017 berdasarkan predileksi 
perbesaran saraf.

 
Saraf yang terkena 

Klasifikasi Kusta
 

PB(%) MB (%) 
Jumlah (%)

0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)
N. Ulnaris 0 (0%) 12 (46,2%) 12 (46,2%) 
N. Radialis 0 (0%) 1 (3,8%) 1 (3,8%) 
N. Peroneus 0 (0%) 4 (15,4%) 4 (15,4%) 
N. Tibialis posterior 0 (0%) 2 (7,7%) 2 (7,7%) 
N. Auricularis magnus 0 (0%) 7 (26,9%) 7 (26,9%) 
Jumlah (%) 0 (0%) 26 (100%) 26 (100%)

N. Medianus

Tabel 5. Distribusi pasien kusta di Instalasi Rawat Inap 
RSUD Dr. Soetomo Surabaya periode Januari 
2016 – Desember 2017 berdasarkan reaksi 
kusta.

Reaksi
 PB (%) MB (%) 

Jumlah (%)
 

Tipe I 0 (0%) 2 (3,4%) 2 (3,4%) 
Tipe II 0 (0%) 42 (72,4%) 42 (72,4%) 
Tanpa Reaksi 1 (1,7%) 13 (22,4%) 14 (24,1%) 
Jumlah (%) 1 (1,7%) 57 (98,3%) 58 (100%) 

Klasifikasi Kusta

PEMBAHASAN

Pasien kusta yang dirawat di Instalasi Rawat 
Inap RSUD Dr. Soetomo Surabaya periode Januari 2016 
sampai dengan Desember 2017 yang termasuk ke dalam 
inklusi penelitian ini adalah sebanyak 58 pasien. 
Berdasarkan Gambar 1, diketahui bahwa pasien 
terbanyak merupakan pasien kusta MB. Jumlah pasien 
kusta MB yang lebih banyak dibandingkan dengan kusta 
PB dapat didasari oleh karena lokasi penelitian yang 
bertempatkan di Instalasi Rawat Inap, dimana diyakini 
terdapat indikasi masuk rumah sakit (MRS) yang lebih 
banyak pada pasien kusta multibasiler (MB) dibandingkan 

pausibasiler (PB). Salah satu indikasi MRS paling sering 
pada kasus kusta adalah adanya reaksi tipe II atau ENL 
pada pasien. ENL dapat menyebabkan suatu kerusakan 
yang parah pada sistem saraf, dimana pasien akan 
mengalami nyeri yang hebat dan neuritis yang bersifat 
destruktif (Putinatti et al, 2014).

Selain itu, sedikitnya jumlah pasien kusta PB 
juga dapat disebabkan oleh masa inkubasi yang lebih 
lama pada kusta lepromatosa (kusta MB) dibandingan 
dengan kusta tuberkuloid (kusta PB) (De Vries et al, 1985). 
Di sisi lain, RSUD Dr. Soetomo merupakan salah satu 
pusat rujukan untuk Indonesia bagian timur. Kusta PB 
yang tidak diikuti reaksi dan tanpa komplikasi apapun  
merupakan salah satu kasus yang dapat ditangani di 
fasilitas kesehatan tingkat satu tanpa dirujuk. Oleh sebab 
itu, kusta multibasiler MB memiliki angka kejadian yang 
lebih tinggi di RSUD Dr. Soetomo dibandingkan dengan 
kusta PB.

Pada penelitian ini, jenis kelamin terbanyak 
adalah laki-laki yaitu sebanyak 38 pasien (63,8%) 
dibandingkan dengan perempuan sebanyak 20 pasien 
(36,2%), dengan rasio perbandingan laki-laki dan 
perempuan adalah 1,9:1. Tingginya jumlah pasien laki-laki 
berbanding lurus dengan kemungkinan lebih tingginya 
tingkat kontak populasi laki-laki dengan pasien kusta aktif 
dibandingkan dengan populasi perempuan. Mekanisme 
transmisi Mycobacterium leprae diyakini terjadi melalui 
inhalasi bakteri yang terdapat pada sekresi nasal atau 
droplet Flügge. Hal ini dapat terjadi apabila terjadi kontak 
langsung yang berlangsung lama antara pasien yang 
terinfeksi oleh bakteri ini dengan individu yang lain 
(Lastória et al, 2014).

Secara umum, masyarakat Indonesia, terutama 
laki-laki, cenderung untuk bekerja atas dasar pemenuhan 
kebutuhan hidup sehari-hari sebagai kepala keluarga. 
Berdasarkan statistik keadaan ketenagakerjaan di 
Indonesia per Februari 2018, dari 193.550.000 penduduk 
usia kerja, 127.070.000 diantaranya merupakan angkatan 
kerja yang bekerja. Berdasarkan jumlah ini, tingkat 
partisipasi angkatan kerja (TPAK) laki-laki berjumlah 
sebesar 83,01% dan perempuan sebesar 55,44%(BPS, 
2018). Berdasarkan hasil perbandingan yang signifikan 
antara TPAK laki-laki dan perempuan, dapat kita 
simpulkan bahwa laki-laki memiliki kecenderungan untuk 
bekerja dan kontak dengan dunia luar lebih banyak 
dibandingkan dengan perempuan. Hal ini memungkinkan 
adanya rantai penularan yang lebih dominan pada laki- 
laki, sehingga memberikan latar belakang jumlah pasien 
kusta laki-laki yang  lebih  banyak  dibandingkan 
perempuan. Namun, dengan nilai TPAK yang tinggi pula 
pada perempuan, dapat ditarik kesimpulan pula bahwa 
dengan seiring dengan perkembangan zaman, 
perempuan pun turut serta bekerja dan beraktivitas di luar 
rumah. Dengan ini, tidak menutup kemungkinan bahwa di 
masa yang akan datang, angka kejadian kusta pada 
perempuan akan meningkat bila tidak dilakukan tindakan 
promotif dan preventif yang baik terhadap penyakit kusta.

Distribusi usia terbanyak pada penelitian ini 
ditemukan pada kelompok usia 25 – 44 tahun atau 
dewasa. Distribusi usia yang banyak pada pasien dengan 
usia 25 tahun dan sedikit pada usia <25 tahun ini dapat 
dikaitkan erat dengan adanya mekanisme penyembuhan 
luka atau lesi yang lebih baik pada mereka dengan 
kelompok usia <25 tahun. Usia dengan mekanisme 
penyembuhan luka memiliki keterikatan dalam hal 
imunosenesens. Dalam hal  ini, seiring dengan 
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bertambahnya usia, terjadi pula peningkatan kerentanan 
terhadap infeksi, keganasan, dan autoimunitas, serta 
penurunan respons terhadap vaksinasi dan gangguan 
penyembuhan luka (Busse et al, 2010). Hal ini yang 
menyebabkan kusta lebih sering ditemukan pada 
kelompok usia dewasa.

Pada hasil penelitian ini, ditemukan juga satu 
pasien yang termasuk ke dalam kelompok usia 5 – 14 
tahun. Hal ini tentu menjadi sebuah perhatian bagi 
pemerintah, masyarakat, dan juga tenaga medis dalam 
hal rantai penularan kusta. Angka kejadian kusta yang 
meningkat pada anak-anak mengindikasikan bahwa 
adanya transmisi yang aktif pada komunitas (NLEP, 2018). 
Perlu diadakan manajemen dan pemantauan lebih lanjut 
pada pasien ini mengenai persebaran kusta di tempat 
tinggal dan juga lingkungan di sekitarnya untuk 
mengetahui sumber penularannya. Dengan ini, 
diharapkan terputusnya rantai penularan kusta.

Terdapat berbagai macam bentuk eflorensi kulit 
sebagai bentuk manifestasi klinis penyakit kusta. 
Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh makula sebagai 
efloresensi kulit terbanyak pada pasien kusta, yakni 
sebanyak 45 kejadian (23,3%). Keadaan ini dapat 
dijelaskan oleh perjalanan penyakit kusta, dimana 
Mycobacterium leprae akan menyerang saraf perifer dan 
menyebabkan anastesi dan makula sebagai manifestasi 
klinis yang pertama kali muncul (Pfaltzgraff et al, 1994). 
Makula adalah efloresensi kulit primer yang ditandai 
dengan adanya perubahan warna kulit yang tidak dapat 
dipalpasi. Tidak dapat dipalpasi disini mengindikasikan 
bahwa tidak terdapat perubahan bentuk atau ketinggian 
pada kulit yang terkena lesi (Lecturio, 2018).

Berdasarkan hasil penelitian ini, tidak terdapat 
perbesaran saraf pada pasien kusta PB. Sementara itu, 
nervus ulnaris menjadi nervus yang paling sering 
mengalami perbesaran pada pasien kusta MB, yakni 
sebanyak 12 kejadian (46,2%). Hal ini dapat didasari oleh 
kecenderungan Mycobacter ium leprae untuk 
bermultiplikasi di area tubuh yang lebih dingin, dimana hal 
ini mempengaruhi persarafan yang berada dekat dengan 
kulit di atasnya (Scollard et al, 2016). Mycobacterium 
leprae adalah satu-satunya bakteri yang menyerang 
sistem saraf perifer (PNS) dengan sel Schwann dari akson 
sebagai targetnya, yang kemudian menyebabkan 
kerusakan sel Schwann tersebut. Kerusakan ini dapat 
membuat perbesaran saraf-saraf superficial seperti n. 
auricularis magnus, n. ulnaris, n. medianus, n. radialis, n. 
peroneus, n. suralis, dan n. tibialis posterior yang dapat 
dideteksi dengan pemeriksaan fisik berupa palpasi (Kar et 
al, 2013). Secara umum, pasien kusta dapat mengalami 
mononeuritis atau polineuritis. Pada pasien dengan Pure 
Neuritic Leprosy (PNL) atau yang hanya memiliki 
manifestasi klinis pada sistem saraf, mononeuritis adalah 
kejadian yang paling sering ditemukan dibandingkan 
dengan polineuritis. Perbesaran n. ulnaris memiliki angka 
kejadian 60% dari total kejadian mononeuritis pada pasien 
kusta (Nascimento, 2013).

Reaksi merupakan salah satu bentuk komplikasi 
penyakit kusta. Reaksi tipe II atau Erythematus Nodusum 
Leprosum (ENL) merupakan komplikasi yang terjadi pada 
pasien kusta MB. ENL dapat menyebabkan disabilitas 
yang parah (Voorend et al, 2013). Beberapa faktor risiko 
yang menyebabkan terjadinya ENL adalah pasien kusta 
dengan Lepromatosa Lepra (LL) atau yang tergolong 
sebagai kusta MB berdasarkan klasifikasi WHO dan 
pasien kusta dengan indeks bakteri yang lebih dari 4+ 

(Kahawita et al, 2008). Hal ini memiliki kesesuaian 
penelitian ini, dimana 98,3% dari total sampel adalah 
pasien kusta MB. Tingginya angka kejadian kusta MB 
menyebabkan mereka yang terkena kusta MB memiliki 
kecenderungan untuk mengalami reaksi tipe II atau ENL 
dibandingkan reaksi tipe I atau tidak mengalami reaksi.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa pada pasien kusta di Instalasi Rawat 
Inap RSUD Dr. Soetomo Surabaya periode Januari 2016 
–Desember 2017, tipe kusta terbanyak yang ditemukan 
adalah kusta multibasiler. Jenis kelamin terbanyak yang 
ditemukan adalah laki-laki. Kelompok usia terbanyak 
adalah 25 – 44 tahun. Distribusi efloresensi kulit terbanyak 
adalah makula. Predileksi perbesaran saraf terbanyak 
adalah nervus ulnaris. Reaksi kusta terbanyak adalah 
reaksi tipe II atau ENL.

Saran
Saran yang dapat diberikan dari penelitian ini 

adalah diperlukan adanya penelitian yang lebih lanjut 
mengenai profil kusta dengan variabel yang lebih banyak 
dan rentang waktu yang lebih panjang. Selain itu, 
diperlukan adanya pencatatan rekam medis yang lebih 
baik dan lengkap lagi guna untuk keperluan diagnosis dan 
rencana terapi pasien yang lebih baik. Dengan 
mengetahui profil kusta pasien, diharapkan selanjutnya 
dapat meminimalisir komplikasi penyakit kusta dengan 
melakukan tindakan preventif, deteksi dini, dan perawatan 
yang lebih paripurna pada pasien.
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ABSTRACT: Background: Osteoarthritis (OA) is the most common joint disease in the world and is increasing along with the obesity and 
elder people prevalence (Vincent and Watt, 2017). OA often affects joints in knee, hip, hand, spine, and foot (Palazzo et al, 2016). 
Development of technology in the health sector increases life expectancy, resulting in increasing number of OA patients. Development of 
technology also leads to sedentary lifestyle which leads to obesity and the decreased muscle and joint activity, where both affects weight-
bearing joints degeneration. If not treated soon, OA will decrease the patients' quality of life. In order to find the solution in decreasing the 
Knee OA cases, the data of factors in Knee OA is needed. Objective: to describe the profile of knee OA patients in Dr. Soetomo General 
Hospital. Method: The study was a retrospective descriptional study by studying the patients' in Rehabilitation Medicine, Orthopaedic and 
Traumatology, also Rheumatology outpatient instalation medical records. It was a total sampling study, with a total of 290 samples. Patients' 
age, sex, BMI, occupation, and clinical manifestation. Result: Most frequent age was 45 – 74 years old patients and female patients. Most 
frequent BMI was 25 – 29,9 kg/m2. Patients were mostly housewives and came to the Dr. Soetomo General Hospital with pain and 
malalignment. Conclusion: Knee OA patients were dominated by middle aged–elder patients, women, and pre-obese patients. Patients 
came with pain and malalignment. The most given therapy was modality and exercise.

Keywords: Osteoarthritis, knee, Surabaya, Dr. Soetomo General Hospital

ABSTRAK: Latar Belakang: Osteoartritis (OA) merupakan penyakit sendi yang paling banyak dijumpai di dunia dan meningkat seiring 
peningkatan prevalensi obesitas dan populasi lanjut usia (Vincent dan Watt, 2017). OA sering kali menyerang persendian di lutut, pinggul, 
tangan, tulang punggung, dan kaki (Palazzo et al, 2016). Perkembangan teknologi di bidang kesehatan diikuti dengan peningkatan usia 
harapan hidup. Perkembangan teknologi juga menyebabkan sedentary lifestyle yang menyebabkan obesitas dan penurunan aktivitas sendi 
dan otot, di mana keduanya berdampak pada degenerasi sendi penyangga berat badan. Apabila tidak segera ditangani, OA dapat 
menyebabkan penurunan kualitas hidup. Oleh sebab itu, untuk mencari solusi dalam menurunkan angka kejadian OA Genu, diperlukan data 
mengenai faktor-faktor yang berkaitan dengan OA Genu.Tujuan: mendeskripsikan profil pasien OA Genu di RSUD Dr. Soetomo.Metode: 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif retrospektif yang dilakukan dengan melihat rekam medis di Poli Rehabilitasi Medik, Poli 
Ortopedi dan Traumatologi, serta Poli Rematologi di Rumah Sakit Dr. Soetomo. Penelitian ini menggunakan teknik total sampling dengan 
total sampel 290 pasien. Variabel yang diteliti adalah usia, jenis kelamin, BMI, pekerjaan, dan manifestasi klinis. Hasil: Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa pasien OA Genu didominasi oleh pasien berusia 45 – 74 tahun dan didominasi oleh pasien wanita. BMI pasien 
terbanyak 25 – 29,9 kg/m2. Pekerjaan pasien didominasi oleh ibu rumah tangga. Pasien datang dengan nyeri dan malalignment. 
Kesimpulan: Pasien OA Genu didominasi oleh pasien usia pertengahan hingga lanjut usia, berjenis kelamin wanita, dan pre-obese. Pasien 
datang dengan manifestasi klinis nyeri dan malalignment.

Kata kunci: Osteoartritis, lutut, genu, Surabaya, RSUD Dr. Soetomo

Korespondensi: Della Anastasia Candra, Tel: +62-813-5520-7508; E-mail: della.anastasia.can-2016@fk.unair.ac.id

PENDAHULUAN

Osteoartritis (OA) merupakan penyakit sendi yang 
sering menyerang lutut, pinggul, tangan, tulang punggung, 
dan, kaki, serta penyakit sendi yang paling banyak dijumpai 
di dunia dan meningkat seiring peningkatan prevalensi 
obesitas dan populasi lanjut (Palazzo et al, 2016, Vincent 
dan Watt, 2017).Di Indonesia, prevalensi OA menurut usia 
adalah 5% usia < 40 tahun, 30% 40 – 60 tahun, dan 65%     
> 60 tahun dan menurut jenis kelamin yaitu 15,%% laki-laki 
dan 12,7% perempuan (Soeroso et al, 2009). OA 
menyebabkan nyeri, disabilitas, dan peningkatan beban 
sosioekonomi (Glyn-Jones et al, 2015).

Perkembangan teknologi di bidang kesehatan 
diikuti dengan peningkatan usia harapan hidup, sehingga 
jumlah penderita OA juga ikut mengalami peningkatan. 
Selain itu, perkembangan teknologi juga meningkatkan 
sedentary lifestyle, yang menyebabkan obesitas dan 
penurunan aktivitas sendi dan otot, di mana keduanya 

berdampak pada proses degeneratif sendi penyangga 
berat badan.

Apabila tidak segera ditangani, OA Genu dapat 
menyebabkan nyeri berkepanjangan yang bisa 
menyebabkan atrofi otot dan penurunan kualitas hidup. 
Untuk mencari solusi yang dapat diimplementasikan untuk 
mengurangi angka kejadian OA Genu di Surabaya, 
diperlukan data mengenai faktor-faktor yang berkaitan 
dengan OA Genu, namun data tersebut masih belum bisa 
ditemui di RSUD Dr. Soetomo. Oleh sebab itu, penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui kejadian OA Genu di 
Surabaya, khususnya di RSUD Dr. Soetomo, sehingga 
dapat menjadi referensi untuk penelitian OA Genu 
selanjutnya.

TUJUAN PENELITIAN

Mendeskripsikan profil pasien Osteoartritis Genu 
di RSUD Dr. Soetomo periode Januari 2016 – Januari 2018.
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METODE

Penelitian ini menggunakan desain penelitian 
deskriptif yang bersifat retrospektif untuk menilai gambaran 
umum profil pasien penderita Osteoartritis Genu di Poli 
Rehabilitasi Medis, Poli Rematologi, dan Poli Ortopedi dan 
Traumatologi di RSUD Dr. Soetomo Periode Januari 2016 – 
Januari 2018 menggunakan data sekunder, yaitu Rekam 
Medik. Penentuan gambaran umum profil akan didapatkan 
melalui pengelompokan data sosiodemografis pasien yang 
terdiri atas: usia, jenis kelamin, BMI, riwayat trauma, dan 
sumber rujukan pasien. Selain itu data juga berupa 
manifestasi klinis dari pasien beserta terapi yang dijalani 
pasien. Data yang diambil adalah data pasien yang baru 
datang pertama kali di RSUD Dr. Soetomo.

Kriteria inklusi adalah rekam medik pasien OA 
Genu baru di Poli Rehabilitasi Medik, Ortopedi dan 
Traumatologi, dan Poli Rematologi RSUD Dr. Soetomo 
pada Januari 2016 – Januari 2018, sedangkan untuk kriteria 
eksklusi adalah rekam medik pasien lama dan di luar Poli 
Rehabilitasi Medik, Ortopedi dan Traumatologi, dan Poli 
Rematologi RSUD Dr. Soetomo periode Januari 2016 – 
Januari 2018.

HASIL

Hasil pengambilan data yang dilakukan di Poli 
Rehabilitasi Medik, Poli Ortopedi dan Traumatologi, dan 
Poli Rematologi berlangsungdari bulan Oktober 2018 – 
April 2019 dengan sampel sejumlah 290 sampel.

Data Demografis

Data demografis pasien yang didapatkan dari 
hasil observasi rekam medik dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Karakteristik Pasien OA Genu di RSUD Dr. Soetomo

  Variabel Jumlah Persentase (%) 

     
 Kelompok Usia   
 < 45 tahun 18 6,2 
 45 – 59 tahun 126 43,4 
 60 – 74 tahun 126 43,4 
 > 75 tahun 20 6,9 

 Jenis Kelamin   
  Pria 67 23,1 
  Wanita 223 76,9 

  BMI   
 < 18,5 kg/m

2 
5 1,7 

 18,5 – 22,9 kg/m
2 

33 11,4 
 23 – 24,9 kg/m

2 
42 14,5  

 25 – 29,9 kg/m
2 

81 27,9 
30 – 40 kg/m

2 
60 20,7 

40,1 – 50 kg/m
2 

3 1,0 
Tidak ada keterangan 66 22,8 

Pekerjaan   
Ibu rumah tangga 101 34,8 

Pegawai negeri sipil 42 14,5 
Pegawai swasta 42 14,5 

Wiraswasta 23 7,9 
Pensiunan 35 12,1 

Tidak ada keterangan 47 16,2 

 

Pasien OA Genu didominasi pasien pada 
kelompok usia 45 – 59 tahun dan 60 – 74 tahun, masing-
masing sebesar 43,4%, sedangkan paling sedikit pada 
kelompok usia <45 tahun. Wanita adalah pasien terbanyak 
OA Genu yaitu sebesar 76,9%.

Pasien OA Genu di Poli Rehabilitasi Medik, Poli 
Ortopedi dan Traumatologi, dan Poli Rematologi 

2didominasi pasien dengan BMI 25–29,9 kg/m , sedangkan 
2paling sedikit pada kelompok BMI <18,5 kg/m . 

Kebanyakan pasien OA Genu adalah ibu rumah tangga.

Manifestasi Klinis

Manifestasi klinis yang didapatkan dari hasil 
observasi rekam medik dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Manifestasi Klinis Pasien OA Genu di RSUD     
Dr. Soetomo

 Manifestasi Klinis   
 Nyeri 85 29,3 
 Nyeri dan 110 37,9 
 malalignment   
 Nyeri dan gangguan 28 9,7 
 berjalan   
 Nyeri, malalignment,   
 dan gangguan berjalan 67 23,1 
 VAS   
 0 0 0 
 1 0 0 
 2 9 3,1 
 3 12 4,1 
 4 45 15,5 
 5 32 11,0 
 6 43 14,8 
 7 14 4,8 
 8 9 3,1 
 9 0 0 
 10 2 0,7 
 Tidak ada keterangan 124 42,8 
 Malalignment   
 Varus 78 26,9 
 Valgus 88 30,3 
 Keduanya 3 0,1 
 Tidak ada 6 26,2 
 Tidak ada keterangan 45 15,5 
 Gangguan Berjalan   
 Antalgic 67 23,1 
 Antalgic-Hemiplegic 2 0,7 
 Hemiplegic 1 0,3 
 Limping 4 1,4 
 Dengan alat bantu 17 5,8 
 Lain-lain 4 1,4 
 Tidak ada 66 22,8 

 

Variabel Jumlah Persentase (%) 
 

Manifestasi klinis pasien OA Genu di RSUD Dr. 
Soetomo yang diobservasi melalui rekam medikadalah 
nyeri, malalignment, dan gangguan berjalan, manifestasi 
klinis pasien OA Genu didominasi oleh nyeri dan 
malalignment (37,9%).

Derajat nyeri pasien OA Genu diukur dengan 
VAS (Visual Analog Scale). VAS pasien OA Genu 
terbanyak adalah 4 (15,5%). Malalignment paling banyak 
adalah valgus (30,3%). Gangguan berjalan paling banyak 
adalah antalgic gait (23,1%).
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PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
karakteristik umum dan klinis dari kejadi OA Genu di 
RSUD Dr. Soetomo, sehingga bisa menjadi referensi 
untuk penelitian selanjutnya.

Usia pasien OA Genu dibagi berdasarkan 
pengelompokan usia WHO. Pasien OA Genu terbanyak 
berada pada kelompok usia 45 – 59 tahun dan 60 – 75 
tahun dan paling sedikit pada kelompok usia < 45 tahun. 
Hasil serupa juga ditemukan pada penelitian Arissa (2013) 
di RSU dr. Soedarso Pontianak, yaitu pasien OA Genu 
terbanyak berada pada kelompok usia 55 – 60 tahun dan 
paling sedikit pada kelompok usia 25 – 30 tahun dan 36 
tahun. Hasil penelitian Kertia (2012) di RSUP Dr. Sardjito 
Yogyakarta menyatakan bahwa pasien OA Genu 
terbanyak berada pada kelompok usia 60 – 69 tahun. Hasil 
penelitian Anggrani dan Hendrati (2014) di Rumah Sakit 
Islam Surabaya menunjukkan bahwa pasien OA Genu 
terbanyak berada pada kelompok usia > 55 tahun. Selain 
itu, hasil penelitian di Desa Susut Kecamatan Susut 
Kabupaten Bangli menyatakan bahwa pasien OA Genu 
terbanyak berada pada kelompok suai 60 – 69 tahun (Ali, 
2014). Hasil penelitian Kurniawan dan Faesol (2016) 
menyatakan bahwa pasien OA Genu terbanyak berada 
pada kelompok usia > 60 tahun. Hasil penelitian Ahmad et 
al (2018) di Poli Rematologi dan Poli Ortopedi dan 
Traumatologi RSUD Dr. Soetomo menyatakan bahwa usia 
pasien OA Genu terbanyak berada pada kelompok usia  
60 – 69 tahun.

Hasil penelitian ini serupa dengan penelitian-
penelitian lain, di mana usia pasien OA Genu terbanyak 
berada pada rentang usia 45 – 75 tahun. Hasil penelitian 
ini dan penelitian-penelitian sebelumnya, sesuai dengan 
penelitian Palazzo et al (2016) yang menyatakan bahwa 
usia merupakan faktor penyebab OA paling dominan. 
Teori Anderson dan Loeser (2010) menyatakan bahwa 
perubahan penuaan yang dapat diamati pada sel dan 
matriks ekstraseluler sendi meningkatkan kerentanan 
orang yang lebih tua terhadap OA, ketika faktor risiko 
lainnya juga ada.

Jenis kelamin pasien OA Genu di RSUD Dr. 
Soetomo didominasi oleh wanita. Hal ini serupa dengan 
penelitian Arissa (2013), Anggraini dan Hendrati (2014), 
Kertia (2012), Ali (2014), Kusuma et al (2014), Soeryadi et 
al (2017), dan Ahmad et al (2018) yang menyatakan 
bahwa pasien OA Genu didominasi oleh wanita. OA lebih 
sering terjadi pada wanita berusia lanjut karena kurangnya 
hormon estrogen yang memegang peranan penting dalam 
faktor risiko penyabab OA. Hal ini disebabkan karena 
estrogen dapat menurunkan endapan lemak dalam tubuh, 
sedangkan pada pria terdapat hormon testosteron yang 
berfungsi menurunkan lemak dalam tubuh dan 
menghambat osteoklas untuk proteksi tulang (Arissa, 
2013). Hal ini didukung oleh Lawrence et al (2008) yang 
telah merangkum empat penelitian yang menyatakan 
bahwa jumlah pasien OA Genu berjenis kelamin wanita 
pada kelompok usia > 45 tahun lebih besar daripada 
jumlah pasien berjenis kelamin pria pada usia yang sama.

Pasien OA Genu di RSUD Dr. Soetomo 
didominasi oleh kelompok BMI 25 – 29,9 kg/m2, 
sedangkan pasien OA Genu paling sedikit berada pada 

2kelompok BMI < 18,5 kg/m . Berdasarkan penelitian 
Ahmad et al (2018) di Poli Rematologi dan Poli Ortopedi 
dan Traumatologi di Rumah Sakit Dr. Soetomo, kelompok 
BMI pasien OA Genu terbanyak adalah pasien dengan 

2BMI 25 – 29,9 kg/m  dan pasien paling sedikit dengan BMI 
2< 18,5 kg/m . Penelitian oleh Soeryadi et al (2017) 

menyatakan bahwa kelompok BMI pasien OA Genu paling 
2sedikit dengan BMI < 18,5 kg/m . Hasil penelitian Kertia 

(2012) menyatakan bahwa pasien OA Genu terbanyak 
2berada pada kelompok BMI > 25 kg/m . Penelitian 

Anggraini dan Hendrati (2014) menyatakan bahwa pasien 
OA Genu terbanyak berada pada kelompok BMI > 30 

2 2.kg/m  dan paling sedikit pada kelompok BMI < 18,5 kg/m  
Penelitian oleh Kusuma et al (2014) juga menunjukkan 
bahwa pasien OA Genu terbanyak berada pada kelompok 

2.BMI 25 – 29,9 kg/m
Hasil  penelitian  ini  serupa  dengan  hasil 

penelitian-penelitian sebelumnya, di mana kelompok BMI 
2yang mendominasi pasien OA adalah > 25 kg/m  dan 

2paling sedikit pada kelompok BMI < 18,5 kg/m . Zheng dan 
Chen (2015) telah merangkum 14 penelitian dan 

2menyimpulkan bahwa orang dengan BMI > 23 kg/m  
memiliki risiko menderita OA Genu 2,5 – 4,6 kali lebih 
besar daripada orang dengan BMI normal. Selain itu, 
berdasarkan hasil penelitian Richette et al (2011) bahwa 
penurunan berat badan menyebabkan perubahan 
signifikan terhadap nyeri dan fungsi fisik. Studi oleh 
Messier et al (2005) juga menunjukkan rasio 1:4 terhadap 
penurunan berat dan penurunan beban pada lutut, yang 
mengindikasikan bahwa penurunan 1 kg berat badan akan 
menurunkan 4 kg beban mekanis pada lutut. Oleh sebab 
itu, penurunan berat badan merupakan salah satu 
r e k o m e n d a s i  t e r a p i  n o n f a r m a k o l o g i s  y a n g  
direkomendasikan oleh Hochberg et al (2012) dalam 
Rekomendasi Terapi Nonfarmakologis dan Farmakologis 
pada Osteoartritis Tangan, Pinggul, Dan Lutut.

Pekerjaan pasien OA Genu di RSUD Dr. 
Soetomo didominasi oleh ibu rumah tangga, diikuti oleh 
PNS dan pegawai swasta, pensiunan, dan wiraswasta. 
Hasil penelitian Maharani (2007) menyatakan bahwa 
jumlah pasien OA terbanyak adalah pensiunan, diikuti oleh 
wiraswasta, PNS, tidak bekerja, dan pegawai swasta. 
Hasil penelitian Soeryadi et al (2017) menunjukkan bahwa 
pekerjaan pasien OA Genu terbanyak adalah pensiunan, 
diikuti oleh ibu rumah tangga, pegawai negeri sipil, 
pegawai swasta, dan wiraswasta. Hasil penelitian Ali 
(2014) menyatakan bahwa pekerjaan pasien OA Genu 
terbanyak adalah petani dan peternak, diikuti oleh buruh, 
PNS, ibu rumah tangga, wiraswasta, dan ABRI.

Studi oleh Neogi dan Zhang (2013) menyatakan 
bahwa pekerjaan yang mengharuskan untuk berjongkok 
dan berlutut berkontribusi dalam peningkatan risiko 
terjadinya OA. Selain itu studi oleh Palmer (2012) yang 
merangkum 43 penelitian menambahkan bahwa 
mengangkat beban berat, memanjat, dan aktivitas fisik 
dengan beban berat juga berkontribusi dalam terjadinya 
OA dan/ atau perjalanan penyakit OA, serta bertambahnya 
gejala OA.

Manifestasi klinis pasien OA Genu didominasi 
oleh nyeri dan malalignment, diikuti oleh nyeri. Hal ini 
serupa dengan penelitian Sauver et al (2013) yang 
menyatakan bahwa gangguan sendi merupakan alasan 
kedua terbanyak di balik kunjungan pasien ke dokter. 
Selain itu, Abhishek dan Doherty (2013) juga menyatakan 
bahwa nyeri pada OA diperberat oleh duduk terlalu lama, 
berdiri dari kursi yang rendah, dan naik tangga. Nyeri, 
deformitas (varus dan valgus), kelemahan dan atrofi otot 
quadriceps, dan kelemahan otot pinggul merupakan 
manifestasi klinis yang biasa ditemukan pada pasien OA 
Genu.

Derajat nyeri didominasi oleh pasien dengan 
skor VAS (Visual Analog Scale) 4 dan diikuti oleh pasien 
dengan skor VAS 6. Hal ini serupa dengan hasil penelitian 
Kertia (2012), pasien OA Genu paling banyak datang 
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dengan skor VAS3–6.
Berdasarkan hasil penelitian, malalignment pada 

pasien OA Genu didominasi oleh varus. Hal ini serupa 
dengan penelitian Abhishek dan Doherty (2013), 
penelitian Chang et al (2010), dan penelitian Sharma et al 
(2010) yang menyatakan bahwa deformitas yang paling 
sering dijumpai pada pasien OA Genu adalah varus. Neogi 
dan Zhang (2013) menyatakan bahwa hubungan antara 
alignment dan perjalanan OA adalah lingkaran setan, di 
mana pada penyempitan ruang antarsendi dan perubahan 
kontur tulang pada OA bisa menyebabkan malalignment 
dan malalignment bisa menambah beban sendi dan 
mempercepat keparahan OA.

Berdasarkan hasil penelitian, gangguan berjalan 
yang paling sering dialami oleh pasien OA Genu adalah 
antalgic gait. Ružička dan Jankovic (2002) menyatakan 
bahwa antalgic gait terjadi karena pemendekan fase 
stance dalam berjalan. Cara berjalan yang seringkali 
diadaptasi oleh pasien OA Genu akibat nyeri dan/ atau 
deformitas pada ekstremitas bawah adalah antalgic gait. 
Adaptasi ini berhubungan dengan keparahan penyakit, 
nyeri, kelemahan otot, atau keterbatasan dalam ROM 
(range of motion) pasif dan bertujuan untuk melindungi 
sendi lutut (Rana et al, 2016). Cara untuk menghindari 
nyeri adalah dengan menghindari memberi beban pada 
kaki yang sakit, yang menghasilkan gerakan pincang (Lim 
et al, 2007).

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan
Kesimpulan dari penelitian ini adalah usia pasien 

OA Genu di RSUD Dr. Soetomo didominasi oleh kelompok 
usia 45 – 59 tahun dan 60 – 74 tahun, pasien berjenis 

2kelamin wanita, pasien kelompok BMI 25 – 29,9 kg/m , dan 
bekerja sebagai ibu rumah tangga. Pasien sebagian besar 
datang dengan manifestasi klinis nyeri dan malalignment. 
Derajat nyeri pasien OA Genu didominasi oleh skor VAS 4, 
malalignment paling dijumpai adalah varus, dan gangguan 
berjalan yang paling sering ditemui adalah antalgic gait.

Saran
Saran yang dapat diberikan bagi penelitian 

selanjutnya adalah mempertimbangkan faktor risiko lain, 
misalnya sindrom metabolik, kekuatan otot, dan aktivitas 
fisik, serta mengobservasi hubungan masing-masing 
faktor risiko terhadap progresivitas OA Genu.
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ABSTRACT: Background: Diabetes mellitus is one of the eight highest mortality rate diseases in the world. Higher number of deaths due to 
diabetes mellitus such as cardiovascular complications can be reduced by controlling its risk factors, or controlling type 2 diabetes mellitus 
comorbidities. Dyslipidemia and hypertension are categorized as comorbidities of type 2 diabetes mellitus. Objective: This study aims to 
determine the profile of dyslipidemia and hypertension in type 2 diabetes mellitus patients in the diabetes outpatient clinic Dr. RSUD Soetomo 
in November 2018. Method : This study is a descriptive study with a cross-sectional research design. The research sample was taken by 
means of total sampling with the sample population patients diagnosed with type 2 diabetes mellitus in November 2018. Data taken in the 
form of gender, age, BMI, therapy and duration of suffering from type 2 diabetes mellitus. Result : Patients with type 2 diabetes mellitus with 
dyslipidemia (33,90%), patients without comorbidities hypertension and/or dyslipidemia (30,19%), with comorbid hypertension (19,35%), 
while those with both comorbidities (16,56%). The characteristics of patients with female sex (59,42%), the average age of 56 years with the 
highest age group 51-60 years (40,80%), the BMI group 18.5-22.9 kg / m2 (59,73%), most patients received comorbid therapy (80,93%) and 
patients with type 2 diabetes mellitus more than 5 years (67,48%). Conclusion : The number of people with dyslipidemia and hypertension in 
patients with type 2 diabetes mellitus at RSUD Dr Soetomo is quite high, several factors that influence this are gender, age, BMI, therapy and 
duration of suffering from type 2 diabetes mellitus.
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ABSTRAK : Latar Belakang : Diabetes mellitus merupakan satu dari delapan penyebab kematian di dunia.  Tingginya angka kejadian yang 
semakin meningkat tiap tahunnya menyebabkan tingginya angka kematian akibat diabetes mellitus seperti penyakit kardiovaskuler, yang 
dapat diturunkan dengan cara mengontrol faktor resiko kardiovaskuler atau komorbiditas diabetes mellitus tipe 2, diantaranya dislipidemia 
dan hipertensi. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui profil pasien dislipidemia dan hipertensi pada penderita diabetes mellitus 
tipe 2 di poli rawat jalan diabetes RSUD Dr. Soetomo. Metode : Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan desain penelitian cross-
sectional . Sampel penelitian diambil dengan cara total sampling dengan populasi sampel adalah pasien diabetes mellitus tipe 2 pada bulan 
November 2018 yang telah terdiagnosis.. Data yang diambil berupa jenis kelamin, usia, BMI, terapi dan lama menderita diabetes mellitus 
tipe 2. Hasil : Penderita diabetes mellitus tipe 2 dengan komorbiditas dislipidemia (33,90%), ,pasien tanpa kedua komorbiditas (30,19%), 
dengan komorbiditas hipertensi (19,35%), sedangkan dengan kedua komorbiditas (16,56%). Karateristik pasien dengan jenis kelamin 
perempuan (59,42%), rata-rata usia 56 tahun dengan kelompok umur terbanyak 51-60 tahun (40,80%), kelompok BMI 18,5-22,9 kg/m2 
(59,73%), sebagian besar pasien telah mendapat terapi komorbiditas (80,93%) dan penderita diabetes mellitus tipe 2 lebih dari 5 tahun 
(67,48%) Kesimpulan : Angka kejadian hipertensi dan/atau dislipidemia pada pasien diabetes mellitus tipe 2 di RSUD Dr Soetomo cukup 
tinggi, beberapa faktor yang mempengaruhi hal tersebut yaitu jenis kelamin, usia, BMI, terapi dan lama menderita diabetes mellitus tipe 2.
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PENDAHULUAN

Tingginya angka insidensi dan prevalensi DM tipe-
2 menarik perhatian global. Menurut Badan Kesehatan 
Dunia (WHO), pada tahun 2014sekitar 442 juta dewasa usia 
18 tahun keatas di dunia menderita diabetes melitus. 
Prevalensi global diabetes melitus meningkat dari 4,7% 
pada tahun 1980 menjadi 8,5%pada tahun 2014. Pada 
tahun 2012, diabetes melitus merupakan satu dari delapan 
penyebab utama kematian di dunia, dan terdapat sekitar 3,7 
juta kematian akibat diabetes. Diperkirakan 1,5 juta 
kematian diakibatkan secara langsung oleh diabetes melitus 
sedangkan 2,2 juta kematian lainnya akibat penyakit 
kardiovaskular, penyakit ginjal kronis, dan tuberkulosis 
terkait dengan hiperglikemia. (WHO, 2016). 

Kematian akibat Diabetes Mellitus sering dikaitkan 
dengan faktor risiko terjadinya penyakit kardiovaskular 
seperti penyakit jantung dan stroke. Sedangkan kejadian 

dislipidemia pada penderita DM tipe-2 merupakan salah 
satu faktor risiko utama untuk penyakit kardiovaskular (CVD) 
pada diabetes mellitus (Chehade et al, 2013). Sedangkan 
menurut Hajar (2017), tingginya tekanan darah (hipertensi) 
dan meningkatnya kadar kolerterol darah juga dapat 
meningkatkan risiko terjadinya penyakit jantung koroner.

Hal tersebut menunjukkan bahwa banyaknya 
jumlah penderita diabetes mellitus dengan dislipidemia 
dan/atau hipertensi di Indonesia dapat menjadikan beban 
yang berat bagi dunia kesehatan Indonesia. Diabetes 
mellitus memerlukan penanganan yang tepat dari tenaga 
kesehatan secara aktif, khususnya dalam upaya 
pencegahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
profil dislipidemia dan hipertensi pada pasien diabetes 
mellitus tipe 2, sehingga diharapkan dapat memberikan 
gambaran kepada masyarakat sehingga terjadi upaya 
pencegahan atas penyakit tersebut oleh masyarakat 
Indonesia. 



TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui profil 
dislipidemia dan hipertensi pada pasien diabetes mellitus 
tipe 2 di RSUD Dr. Soetomo

METODE 

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang 
digunakan adalah cross-sectionaldeskriptif dengan 
rangcangan penelitian retrospektif. Peneliti hanya 
melakukan observasi dengan menggunakan data yang 
sudah ada tanpa memberikan perlakuan terhadap 
responden.Populasi yang dituju adalah penderita diabetes 
mellitus tipe 2 di poli rawat jalan diabetes RSUD Dr. 
Soetomo Surabaya pada bulan November 2018.

Kriteria inklusi pada penelitian ini adalah seluruh 
penderita diabetes mellitus tipe 2 dengan penyakit 
penyerta dislipidemia dan/atau hipertensi di poli rawat 
jalan diabetes RSUD Dr. Soetomo Surabaya periode 
November 2018.Kriteria eksklusi pada penelitian ini 
adalah tidak didapatkannya hipertensi atau dislipidemia 
pada pasien diabetes mellitus tipe 2. 

Pasien digolongkan sebagai penderita hipertensi 

apabila tekanan darah ≥ 140 sistolik dan/atau ≥ 90 
diastolik, atau pasien memiliki riwayat mengonsumsi obat 
anti-hipertensi. Sedangkan untuk pasien dislipidemia, 
digolongkan penderita dislipidemia apabila kadar lipid 
abnormal dengan kriteria menurut NCEP ATP III tahun 

2001, yaitu peningkatan kadar kolesterol total (≥ 200 

mg/dl) atau peningkatan TG (≥150 mg/dl) atau penurunan 
HDL (<40 mg/dl) atau peningkatan LDL (>100 mg/dl), atau 
pasien memiliki riwayat mengonsumsi obat anti-
hiperlipidemia. 

Teknik pengambilan data menggunakan teknik 
total sampling, dengan variabel penelitian yaitu 
didapatkannya hipertensi, dyslipidemia atau keduanya, 
jenis kelamin, usia, BMI, didapatkan atau tidaknya terapi 
komorbiditas, dan lama menderita diabetes mellitus. 

Keterangan kelaikan etik untuk penelitian ini 
telah didapatkan dari Komite Etik Penelitian Kesehatan 
RSUD Dr. Soetomo Surabaya dengan nomor 
0640/KEPK/xl/2018.

HASIL

Berdasarkan pengolahan data dapat diketahui 
bahwa jumlah kunjungan di poli rawat jalan diabetes 
sebanyak 865 kunjungan dalam satu bulan, dengan 
jumlah pasien diabetes mellitus tipe 2 sebanyak 646 
pasien, dan 451 pasien diantaranya memiliki komorbiditas 
hipertensi dan/atau dislipidemia. Sedangkan sisanya yaitu 
sebanyak 195 pasien hanya menderita diabetes mellitus 
tipe 2 saja, tanpa komorbiditas hipertensi dan/atau 
dislipidemia. Hasil observasi disajikan pada tabel 1.

Jumlah pasien diabetes mellitus tipe 2 dengan  
komorbiditas dislipidemia adalah yang terbanyak yaitu 
33,90%.
Sedangkan distribusi karakteristik hipertensi dan/atau 
dyslipidemia pada pasien diabetes mellitus tipe 2 disajikan 
pada tabel 2 dan 3.

Dari 451 pasien diabetes mellitus tipe 2 dengan 
komorbiditas hipertensi dan/atau dislipidemia  didapatkan 
jenis kelamin perempuan komorbiditas hipertensi 

Tabel 1. Distribusi Hipertensi dan Dislipidemia pada 
Pasien Diabetes Mellitus Tipe 2 

Kategori Jumlah Persentase (%) 

DMT2 tanpa 
Hipertensi & 
Dislipidemia 

DMT2 dengan 
Hipertensi 

195 
 
 

125 

30,19 
 
 

19,35 

DMT2 dengan 
Dislipidemia 219 33,90 

DMT2 dengan 
Hipertensi & 
Dislipidemia 

107 16,56 

Total 646 100.0 

Tabel 2. Karakteristik Pasien Diabetes  Mellitus Tipe-2 
dengan komorbiditas Dislipidemia dan 
Hipertensi 

Karakteristik N Jumlah Persentase (%) 

Jenis Kelamin 451
Laki-laki 183 40,58
Perempuan 286 59,42

Kelompok Usia 451
≤ 40 tahun 29 6,43
41-50 tahun 87 19,29
51-60 tahun 184 40,80
61-70 tahun 122 27,05
>70 tahun 29 6,43

BMI 293
<18,5 kg/m

2
7

 

2,39
18,5-22,9 kg/m

2
175

 

59,73
23-24.9 kg/m

2
57

 

19,45
25-29.9 kg/m

2
47

 

16,04
≥30 kg/m

2
7

 

2,39
Terapi 451

  

Ya 365

 

80,93
Tidak 86

 

19,07
Lama Menderita 206

  

<5 tahun 67

 

32,52
≥5 tahun 139

 

67,48
  
  

didapatkan hasil yang hampir sama laki-laki dan 
perempuan sebanyak 50,4% dan 49,6%. Sedangkan 
pada pasien mendominasi, yaitu sebanyak 268  pasien 
(59,42%). Pada pasien diabetes tipe 2 dengan diabetes 
mellitus tipe 2 dengan komorbiditas dislipidemia 
didapatkan jenis kelamin terbanyak adalah perempuan, 
yaitu sebesar 62,56%, dan pada pasien dengan kedua 
komorbiditas tersebut juga didapatkan hasil perempuan 
lebih banyak yaitu 64,49%.

Rerata usia pasien diabetes mellitus tipe 2 
dengan hipertensi dan/atau dislipidemia adalah 56 tahun. 
Kelompok usia 51-60 tahun adalah usia terbanyak yaitu 
sebanyak 184 orang (40,8%). Pada pasien diabetes 
mellitus tipe 2 dengan hipertensi, kelompok usia terbanyak 
juga kelompok usia 51-60 tahun yaitu 37,6%  dan 
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Tabel 3. Distribusi Karakteristik Pasien Diabetes  Mellitus Tipe-2 dengan Dislipidemia dan Hipertensi 

 

 
  

  
  

 
 

 
  

  
 

  
  

  
  

Karakteristik 
Hipertensi Dislipidemia Hipertensi dan Dislipidemia 

N Jumlah % N Jumlah % N Jumlah % 

Jenis Kelamin  125   219   107   
Laki-laki  63 50,40  82 37,44  38 35,51 
Perempuan  62 49,60  137 62,56  69 64,49 

Kelompok Usia  125   219   107   
≥40 tahun  6 4,80  20 9,13  3 2,81 

41-50 tahun  15 12,00  47 21,46  24 22,43 
51-60 tahun  47 37,60  93 42,47  44 41,12 
61-70 tahun  41 32,80  50 22,83  31 28,97 
>70 tahun  16 12,80  8 3,65  5 4,67 

BMI 87   127   79   
<18,5 kg/m

2  
3 3,45  3 2,36  1 1,27 

18,5-22,9 kg/m
2
  49 56,32  75 59,06  51 64,56 

23-24.9 kg/m
2
  15 17,24  29 22,83  13 16,45 

25-29.9 kg/m
2 

 15 17,24  19 14,96  13 16,45 
≥ 30 kg/m

2
  5 5,75  1 0,79  1 1,27 

Terapi 125   219   107   
Ya  93 74,40  174 79,45  98 91,59 
Tidak  32 25,60  45 20,55  9 8,41 

Lama Menderita 58   93   55   
<5 tahun  13 22,41  35 37,63  19 34,55 

≥ 5 tahun  45 77,59  58 62,37  36 65,45 

kelompok usia paling sedikit yaitu kelompok usia ≤ 40 
tahun yaitu sebesar 4,8%. Hal yang sama juga didapatkan 
pada pasien diabetes mellitus tipe 2 dengan dislipidemia 
yang didominasi oleh kelompok usia 51-60 tahun sebesar 
42,47% dan kelompok usia terkecil adalah kelompok usia 
>70 tahun yaitu sebesar 3,65%. Sedangkan pasien 
diabetes mellitus tipe 2 dengan kedua komorbiditas diatas 
tetap didominasi oleh kelompok usia 51-60 tahun yaitu 
41,12% dan kelompok usia paling sedikit yaitu ≤40 tahun 
sebesar 2,81%.

Pada penelitian ini hanya didapatkan 293 data 
berat dan tinggi badan dari 451 data pasien diabetes 
mellitus tipe 2 dengan komorbiditas hipertensi dan/atau 
dislipidemia. Kateori terbanyak adalah pasien dengan BMI 

2normal (18.5-22.9 kg/m  ) yaitu sebanyak 175 orang 
(59,73%). Sedangkan kategori paling rendah adalah BMI 
dibawah normal (<18.5 kg/m2 ) dan kategori obese II (≥30 
kg/m2) yaitu masing-masing 7 orang (2,39%). Pada 
pasien diabetes mellitus tipe 2 dengan komorbiditas 
hipertensi, dari 87 data yang didapat kategori BMI tertinggi 
juga kategori normal, yaitu sebanyak 49 orang (56,32%). 
Hal yang sama juga didapat pada pasien dengan 
komorbiditas dislipidemia. Dari 127 data yang didapat, 
kategori BMI normal adalah kategori tertinggi, yaitu 
sebanyak 75 orang (59,06%). Sedangkan pasien dengan 
kedua komorbiditas diatas juga didominasi oleh BMI 
dengan kategori normal yaitu sebanyak 51 orang 
(64,56%) dari 79 data.

Sebanyak 365 pasien (80,93%) diabetes mellitus 
tipe 2 dengan komorbiditas hipertensi dan/atau 
dislipidemia mendapatkan terapi. Pada pasien dengan 
komorbiditas hipertensi sebanyak 93 orang (74,4%) 
mendapatkan terapi antihipertensi,. Pada pasien dengan 
komorbiditas dislipidemia sebanyak 174 orang (79,45%) 
mendapatkan terapi obat antidislipidemia, sedangkan 
pada pasien dengan kedua komorbid diatas sebanyak 98 
orang (91,59%) mendapatkan terapi antihipertensi dan 
antidislipidemia.

Pada penelitian ini hanya didapatkan 206 data 
mengenai lama menderita diabetes mellitus tipe 2. 
Sebanyak 139 pasien (67,48%) diabetes mellitus tipe 2 
lebih dari 5 tahun. Sisanya yaitu 67 pasien (32,52%) 
menderita diabetes mellitus tipe 2 kurang dari 5 tahun, 
Pada pasien dengan komorbiditas hipertensi,dari 58 data, 
didominasi oleh pasien dengan lama menderita diabetes 
mellitus lebih dari 5 tahun yaitu sebanyak 45 pasien 
(77,59%). Hal yang sama juga didapatkan pada pasien 
dengan komorbiditas dislipidemia, dari 93 data yang 
didapat, sebanyak 58 pasien (62,37%) menderita diabetes 
mellitus lebih dari 5 tahun. Sedangkan pada pasien 
dengan kedua komorbiditas, dari 55 data yang ada, 
didapatkan hasil yang tidak berbeda jauh. Sebanyak 36 
pasien (65,45%) menderita diabetes mellitus lebih dari 5 
tahun.

PEMBAHASAN

Pasien diabetes mellitus tipe 2 dengan 
komorbiditas dislipidemia adalah yang paling banyak yaitu 
33,9% (Tabel 1).  Hasil penelitian ini memiliki kesamaan 
dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Yadav et al. 
(2014)dilakukanpada pasien diabetes mellitus dengan 
sindroma metabolik, sebanyak 56,3% pada pasien laki-
laki dan 72% pada pasien perempuan memiliki 
dislipidemia. Sedangkan untuk hipertensi, sebanyak 
55,2% pasien laki-laki dan 42,9% pada pasien perempuan 
menderita hipertensi. Pada penelitian yang dilakukan oleh 
Yuliani et al. di Indonesia khususnya di Sumatra, 
menunjukkan penderita dislipidemia pada pasien diabetes 
mellitus lebih banyak dibandingkan dengan hipertensi 
yaitu 72%.

Pasien dengan diabetes mellitus tipe 2 memiliki 
defisiensi insulin relatif dan peningkatan kadar asam 
lemak bebas meningkatkan sekresi VLDL-TG hati. 
Resistensi insulin juga dikaitkan dengan penurunan 
hormone-sensitif lipase dalam jaringan adipose oleh 
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insulin yang mengarah pada peningkatan lipolisis, dan 
meningkatkan fluks portal ke hati. Produksi dari VLDL 
hepatic distimulasi oleh resistensi insulin, yang 
merupakan abnormalitas lipoprotein sentral pada diabetes 
dislipidemia. Produksi yang berlebihan dari VLDL 1 
berhubungan dengan peningkatan LDL dan penurunan 
HDL (Hirano, 2018) 

Pada mekanisme terjadinya hipertensi pada 
pasien diabetes mellitus tipe 2 disebabkan oleh 
peningkatan resistensi pembuluh darah perifer yang 
disebabkan oleh perubahan pembuluh darah dan 
peningkatan volume darah yang berkaitan dengan 
kejadian hyperinsulinemia dan hiperglikemia. Mekanisme 
tersebut meningkatkan tekanan darah sistemik pada 
pasien diabetes mellitus tipe 2 (Ohishi, 2018)

Pada penelitian ini didapatkan jenis kelamin 
wanita lebih banyak daripada laki-laki. Hal ini 
menunjukkan kemiripan dengan penelitian yang dilakukan 
oleh Awad et al. (2013) di Indonesia, pada penelitian yang 
dilakukan oleh pasien diabetes mellitus, sebanyak 51,69% 
pasien dengan hipertensi adalah perempuan, dan 50% 
pasien dengan dislipidemia adalah perempuan, selain itu, 
pada penelitian Sihombing (2017) di Indonesia, juga 
terjadi hal yang sama. Penderita diabetes mellitus dengan 
hipertensi yang terbanyak adalah perempuan yaitu 
(55,4%). Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh 
Waly et al. (2018) di Mesir juga menunjukan kesamaan, 
yaitu pasien diabetes mellitus dengan  hipertensi 
didominasi oleh perempuan. Pada penelitian yang 
dilakukan di Taiwan oleh Tseng et al.(2012) menunjukkan 
pasien diabetes mellitus tipe 2 dengan hipertensi, 
sebanyak 66,39% adalah perempuan, 60,05% laki-laki. 
Sedangkan untuk pasien diabetes mellitus dengan 
dislipidemia juga menunjukkan perempuan lebih banyak 
yaitu 43,58% daripada laki-laki yaitu 39,45%. Dan pasien 
dengan hipertensi dan dislipidemia juga didominasi oleh 
perempuan yaitu sebanyak 31,01% dan laki-laki lebih 
sedikit yaitu 25,65%. 

Hal ini dikaitkan dengan kecenderungan 
perempuan terhadap diabetes mellitus daripada laki-laki. 
Menurut Riskesdas (2018), angka diabetes mellitus tipe 2 
meningkat dibandingkan dengan 2013. Berdasarkan 
diagnosis dokter, peresentase perempuan lebih banyak 
yaitu 1,8% dibandingkan dengan laki-laki (1,2%). 
Sedangkan berdasarkan karakteristik pada penduduk 

umur ≥15 tahun, perempuan juga lebih tinggi yaitu 12,7% 
dibandingkan dengan laki-laki (9.0%). Sedangkan jumlah 
penduduk dengan hipertensi juga lebih tinggi perempuan 
yaitu (36,9%) pada perempuan darupada laki-laki 
(31.3%). Pada penelitian Waly et al. (2018) juga 
disebutkan bahwa perempuan lebih mendominasi untuk 
menderita diabetes mellitus tipe 2. Hal yang sama juga 
ditemukan pada penelitian Sihombing, M (2017) yaitu 
lebih dari separuh penderita diabetes mellitus tipe 2 
adalah perempuan. Hal ini dapat dikaitkan dengan gaya 
hidup perempuan yang lebih sedikit beraktivitas daripada 
laki-laki, dapat ditunjukkan dalam riskesdas (2018) 
sebanyak 39% penderita hipertensi adalah penduduk 
tidak bekerja, sedangkan sisanya adalah kelompok 
pekerja PNS/TNI/Polri, petani, wiraswasta, pegawai 
swasta, dan lain-lain. Selain itu pada penelitian 
sebelumnya juga ditemukan bahwa hanya sebagian kecil 
penderita diabetes mellitus tipe 2 yang merokok (25,7%) 
dan sebagian besar adalah pasien dengan aktivitas fisik 
yang kurang yaitu 71,4%

Rerata usia pasien diabetes mellitus tipe 2 

dengan komorbiditas hipertensi dan/atau dislipidemia 
adalah 56 tahun dengan kelompok usia terbanyak yaitu 
51-60 tahun (40,8%). Penelitian yang telah dilakukan oleh 
Tseng et al. (2012), menunjukkan bahwa rata-rata usia 
penderita diabetes mellitus dengan dislipidemia adalah 
40-65 tahun, sedangkan dengan hipertensi adalah >65 
tahun. Menurut Sihombing,  (2017) kelompok umur ≥ 45 
tahun lebih berisiko 2,6 kali mengidap hipertensi. Hal ini 
dikaitkan dengan aktivitas yang semakin menurun seiring 
bertambahnya usia. Pada pasien yang tidak bekerja, 1,6 
kali lebih besar kemungkinan mengidap hipertensi. Pada 
penelitian yang dilakukan oleh Johnson et al. (2004), juga 
menunjukkan hasil yang tidak berbeda jauh. Pada pasien 
diabetes mellitus tipe 2 dengan komorbiditas hipertensi 
dan/atau dislipidemia didominasi dengan kelompok usia 
45-64 tahun.

Pada penelitian ini didapatkan hasil terbanyak 
pasien diabetes mellitus tipe 2 dengan komorbiditas 
dislipidemia dan/atau hipertensi adalah BMI normal (18,5 
– 22,9) yaitu 55,32%. Sedangkan pada masing-masing 
komorbiditas juga didapatkan hasil yang sama (Tabel 3). 

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Anari 
et al. (2016) di Iran, pada pasien diabetes mellitus tipe 2, 
prevalensi hipertensi lebih tinggi pada pasien dengan 
obesitas (BMI ≥  30) yaitu 86,2% dibandingkan dengan 
pasien tanpa obesitas (69,7%). Sedangkan prevalensi 
dislipidemia juga tinggi pada pasien diabetes mellitus tipe 
2 terlepas dari obesitas atau tidak. 

Penelitian ini menunjukkan pasien terbanyak 
adalah dengan BMI normal. Menurut Kwon, et al. (2017) 
meskipun biasanya diabetes mellitus tipe 2 dikaitkan 
dengan berat badan lebih dan obesitas namun prevalensi 
berat badan normal meningkat lebih dari 10% pada 
decade terakhir di Amerika Serikat. Pada penelitian 
Carnethon, et al. (2012) sebanyak 12% pasien diabetes 
mellitus tipe 2 adalah dengan berat badan normal, dan 
pada penelitian membuktikan bahwa risiko mortalitas lebih 
tinggi pada pasien dengan BMI normal dibandingkan 
dengan pasien berat badan berlebih atau obesitas.  Pada 
penelitian yang dilakukan oleh Ruan, et al. (2013) di China 
juga menunjukkan peningkatan BMI melambat pada 
beberapa dekade terakhir, tetapi peningkatan lingkar 
pinggang tanpa disertai penigkatan BMI secara 
bersamaan menunjukkan peningkatan beban obesitas 
sentral. Peningkatan obesitas sentral menunjukkan tren 
peningkatan persentase lemak tubuh. Dalam penelitian 
tersebut ditunjukkan bahwa risiko diabetes mellitus tipe 2 
dan hipertensi meningkat di seluruh kelompok yang 
ditentukan dengan BMI dan lingkar pinggang, namun 
risiko tertinggi diamati pada kelompok dengan BMI  
terendah dengan lingkar pinggang tertinggi. Obesitas 
sentral mencerminkan akumulasi spesifik dari jaringan 
adiposa visceral.  Kelebihan jaringan adiposa visceral 
meningkatkan asam lemak bebas dan mediator inflamasi 
yang berkaitan dengan kejadian diabetes mellitus tipe 2. 
Pada penelitian yang dilakukan oleh Zhang et al. (2016), 
penyakit metabolik erat kaitannya dengan lingkar lengan 
yang mengiterpretasikan obesitas sentral. Penyakit 
metabolik seperti diabetes mellitus, hipertensi dan 
hiperlipidemia lebih akurat diprediksi dengan lingkar 
lengan setelah penyesuaian dengan pengaruh BMI. Pada 
penelitian yang dilakukan pada pasien dengan BMI normal 
dan tidak dalam metode pengontrolan berat badan, 
sebanyak >50% pasien memiliki obesitas sentral. Pada 
penelitian tersebut juga didapatkan hubungan yang 
signifikan pada pasien obesitas sentral dengan BMI 
normal terhadap penyakit metabolic yaitu diabetes 
mellitus, hipertensi dan hiperlipidemia. Namun, pada 
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penelitian ini tidak terdapat data lingkar lengan terkait 
dengan obesitas setral.

Sebagian besar pasien diabetes mellitus tipe 2 
dengan komorbiditas hipertensi dan/atau dislipidemia 
mendapatkan terapi komorbid, yaitu sebesar (80,93%) 
(Tabel 2). Sedangkan pada masing-masing kelompok 
komorbiditas juga didapatkan hasil yang sama, bahwa 
hampir seluruh pasien dengan hipertensi mendapatkan 
terapi antihipertensi, pasien dengan dislipidemia 
mendapatkan terapi antidislipidemia, dan pada pasien 
dengan kedua komorbiditas juga sebagian besar 
mendapatkan terapi (Tabel 3). Hal ini memiliki kesamaan 
dengan penelitian yang dilakukan oleh Khan et al. (2014), 
yaitu sebanyak 255 pasien diabetes mellitus tipe 2 dengan 
dis l ip idemia,  semua mendapatkan obat  ant i  
hiperlipidemia. Sedangkan pasien diabetes mellitus tipe 2 
dengan hipertensi, juga semua mendapatkan terapi 
antihipertensi. 

Pada penelitian ini sebagian besar pasien 
diabetes mellitus tipe 2 dengan komorbiditas hipertensi 
dan/atau dislipidemia telah menderita diabetes mellitus 
lebih dari 5 tahun (Tabel 2). Hal yang sama juga terjadi 
pada masing-masing kelompok komorbiditas (Tabel 3). 
Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Khan et 
al. (2014) pasien diabetes mellitus tipe 2 dengan 
hipertensi memiliki rata-rata lama menderita diabetes ±17 
tahun. Sedangkan pasien dengan dislipidemia rata-rata 
memiliki lama menderita diabetes ±15 tahun. Pada 
penelitian Pandya et al. (2012) juga menunjukkan hasil 
yang hampir sama, yaitu penderita diabetes mellitus tipe 2 
dengan dislipidemia juga paling banyak menderita 
diabetes mellitus selama ≥ 5 tahun. Menurut Berraho et al. 
(2012) lama menderita diabetes berhubungan dengan 
derajat keparahan komplikasi mikro dan makrovaskuler 
sehingga terjadi hipertensi renal dan/atau atherosclerosis.  
Hipertensi dan dislipidemia adalah salah satu faktor risiko 
dari penyakit kardiovaskular, yang berkaitan. Menurut 
Otsuka et al. (2016) dislipidemia juga mempengaruhi 
fungsional dan struktural arteri. Berdasar penelitian 
Bekele et al (2017) pasien dengan lama diabetes 6-10 dan 
>10 tahun 8,5 dan 13,5 kali lebih berisko menjadi 
dislipidemia.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan
Kesimpulan dari penelit ian ini adalah 

komorbiditas terbanyak pada pasien diabetes mellitus tipe 
2 di poli rawat jalan RSUD Dr. Soetomo adalah 
dislipidemia, sedangkan jenis kelamin terbanyak adalah 
wanita, dengan rerata usia 56 tahun. BMI normal 
mendominasi, sebagian besar pasien telah mendapat 
terapi komorbid dan sebagian besar pasien dengan 
komorbiditas dislipidemia dan/atau hipertensi telah 
menderita diabetes ≥  5 tahun.

Saran
Saran yang dapat diberikan untuk penelitian 

selanjutnya yaitu Penambahan jumlah sampel yang diteliti 
dapat dilakukan untuk membuat hasil penelitian yang lebih 
akurat dan memperkuat analisa data dan dilakukan 
penelitian lebih lanjut terhadap tingkat resiko pada 
penyakit kardiovaskuler.
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ABSTRACT: Background: Some of premature aging cases happens as a result of excessive sun exposure, known as photoaging. Lots of 
therapy option for skin rejuvenation to reduce the symptoms of photoaging, one of them is microdermabrasion. Objective : To describe 
profile of photoaging skin patients treated with microdermabrasion in Dermatology and Veneorology Outpatient Clinic of Dr Soetomo 
General Hospital Surabaya. Method : The study design was retrospective descriptive with the total samples of 25 medical records. Patient's 
age, sex, job, anamnesis, physical examination, diagnosis of photoaging skin, therapy, supporting therapy, and side effects were recorded. 
Result: A total of 25 medical records of photoaging skin patients were studied, but information for some variables are not complete. Most 
frequent age was around 45-<60 years old (47.6%), and predominance in female (96%). Ratio between male and female is 1:24. Patients 
mostly work as a civil servant (60%). Most frequent complaint come from the patients are the appearance of dull skin (84%), From the 
physical exam, most frequent symptoms found is pigmentation (100%) and wrinkles (88%). Most patient around age 20-<45 years are 
diagnosed with Photoaging Glogau II, while patients around age45-<60 years and patients around age 60-<75 years are diagnosed with 
Photoaging Glogau III. Most supporting therapy given to the patients for topical agent is tretinoin cream 0,05% (20%), alongside with SPF 30 
sunblock (23,63%), and cleanser (7,27%). Most patient treated with microdermabrasion doesn't develop any side effects (84%).Conclusion 
: Photoaging skin is a premature aging skin especially in the face caused by excessive sun exposure, patient's most frequent age is 45-<60 
years, predominance in woman. Most common symptoms visible are pigmentation and wrinkles with an appearance of dull skin. 
Microdermabrasion alongside with topical cream agent priming is a great option for therapy for its minimal side effect.

Keywords : skin; photoaging; microdermabrasion; profile; descriptive retrospective

ABSTRAK : Latar Belakang : Beberapa kasus penuaan dini terjadi karena paparan sinar matahari berlebih, dikenal dengan photoaging. 
Banyak pilihan terapi peremajaan kulit untuk mengurangi gejala photoaging, salah satunya adalah mikrodermabrasi.Tujuan : Mengetahui 
gambaran profil pasien photoaging skin yang dilakukan mikrodermabrasi di Unit Rawat Jalan (URJ) Kesehatan Kulit dan Kelamin RSUD Dr. 
Soetomo Surabaya. Metode : Jenis penelitian yang digunakan adalah retrospektif deskriptif dengan total sampel sebanyak 25 rekam medis. 
Usia, jenis kelamin, pekerjaan, anamnesis, pemeriksaan fisik, diagnosis photoaging skin, terapi, terapi tambahan, dan efek samping pada 
pasien diteliti. Hasil : Total 25 rekam medis pasien photoaging skin telah diteliti, namun informasi pada sebagian variabel tidak lengkap. Usia 
terbanyak pasien adalah sekitar 45-<60 tahun (47,6%), dominan pasien wanita (96%). Rasio antara laki- laki dan perempuan adalah 1:24. 
Kebanyakan pasien bekerja sebagai PNS (60%). Keluhan utama terbanyak pasien adalah kulit kusam (84%). Dari hasil pemeriksaan fisik, 
gejala paling sering ditemukan adalah pigmentasi (100%) dan kerutan (88%). Kebanyakan pasien pada usia 20-<45 tahun didiagnosis 
Photoaging Glogau II, sedangkan pasien usia 45-<60 tahun dan 60-<75 tahun banyak didiagnosis Photoaging Glogau III. Terapi tambahan 
terbanyak diberikan pada pasien dalam bentuk krim topikal adalah tretinoin 0,05% (20%), dengan tabir surya SPF 30 (23,63%) dan 
pembersih wajah (7,27%). Mayoritas pasien yang diterapi mikrodermabrasi tidak menunjukkan efek samping (84%).Simpulan : Photoaging 
skin adalah penuaan dini pada kulit wajah karena paparan sinar matahari berlebih. Usia terbanyak pasien adalah 45-<60 tahun, dominan 
pada wanita. Gejala yang paling sering tampak adalah pigmentasi dan kerutan dengan tampilan kulit kusam. Mikrodermabrasi dan terapi 
priming krim topikal adalah pilihan yang baik karena efek sampingnya yang minimal.
 
Kata kunci : kulit,photoaging,mikrodermabrasi,profil,retrospektif deskriptif

Korespondensi: Shania Diva, Tel: +62-822-1010-8311; E-mail: shania_diva03@yahoo.com

PENDAHULUAN

Penuaan kulit adalah perubahan pada kulit 
akibat bertambahnya usia dan berkurangnya fungsi kulit 
secara fisiologis karena faktor intrinsik dan ekstrinsik. 
Tanda penuaan kulit khususnya di wajah dapat 
mengganggu penampilan, biasanya ditandai dengan 
kondisi kulit yang kering (xerosis), bersisik, kasar, kusam 
dan noda hitam (flek) disertai dengan munculnya kerutan-
kerutan pada kulit.Tanda-tanda penuaan kulit, khususnya 
di wajah, dapat mengganggu penampilan. Hal ini 
mendorong masyarakat untuk membeli produk kosmetik 
dan anti aging. Pada tahun 2004, angka penjualan produk-
produk tersebut di Amerika Serikat mencapai 12,4 miliar 
dolar. Angka ini diperkirakan meningkat hingga 16,5 miliar 

dolar pada tahun 2010 dan akan terus meningkat (Helfrich 
et al., 2008).

Namun penuaan kulit dapat terjadi sebelum 
waktunya. Kejadian penuaan dini paling banyak 
disebabkan oleh paparan sinar ultraviolet yang terlalu 
lama dan sering,yang disebut dengan istilah photoaging 
(Fisher et al., 2002). Photoaging ditandai dengan proses 
perubahan kulit seiring waktu, yang menyebabkan 
penuaan prematur dari kulit terutama kulit wajah. 

Modalitas untuk pencegahan dan penanganan 
photoaging diantaranya tabir surya, retinoid topikal, 
kosmetik, chemical peeling, laser, dan mikrodermabrasi 
(Han et al., 2014).

Mikrodermabrasi adalah terapi pada permukaan 
kulit, non-invasif, dengan tekanan negatif mikrokristal 
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pada kulit, menyebabkan efek eksfoliasi dengan 
mengangkat sel kulit mati (Fernandes et al., 2013).

Walaupun banyak data orang yang melakukan 
usaha peremajaan kulit dengan banyaknya pilihan terapi 
yang ada, belum diketahui terapi mana yang paling efektif 
untuk masalah tersebut. Sampai saat ini, penelitian 
tentang terapi untuk photoaging skin terutama 
mikrodermabrasi masih sangat minim. Hal ini sangat 
disayangkan karena Indonesia mempunyai iklim tropis 
dimana angka paparan sinar matahari tergolong tinggi, 
dan mikrodermabrasi dapat menjadi pilihan terapi yang 
baik untuk masalah kulit ini, Kurangnya data untuk 
tindakan mikrodermabrasi juga menghambat para ahli 
untuk mengevaluasi teknik ini agar bisa memberikan hasil 
yang lebih baik lagi.

TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
gambaran profil usia, jenis kelamin, pekerjaan, 
anamnesis, pemeriksaan fisik, diagnosis, terapi priming 
dan follow up terapi mikrodermabrasi pada pasien 
photoaging skin di Unit Rawat Jalan Kulit dan Kelamin 
RSUD Dr. Soetomo Surabaya.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif 
dengan pendekatan retrospektif. Penelitian ini dilakukan di 
Unit Rawat Jalan Kulit dan Kelamin RSUD Dr. Soetomo 
Surabaya pada bulan Maret – Mei 2019

Sampel diambil secara total sampling pada 
pasien photoaging skin yang diterapi mikrodermabrasi di 
Unit Rawat Jalan Kulit dan Kelamin RSUD Dr. Soetomo 
Surabaya. Dalam penelitian ini, data diambil dari data 
sekunder yang berasal dari rekam medis SMF Kulit 
Kelamin RSUD Dr. Soetomo Surabaya pada tahun 2013-
2019. Variabel yang dikumpulkan dan dianalisis pada 
penelitian adalah usia, jenis kelamin, pekerjaan, data 
anamnesis, pemeriksaan fisik, diagnosis, terapi priming, 
serta follow up dari terapi mikrodermabrasi.

Pengolahan data yang telah diperoleh akan 
dideskripsikan dengan komponen statistik deskriptif 
seperti frekuensi yang dinyatakan dengan persentase 
dalam bentuk tabel. Analisis data pada penelitian ini 
menggunakan metode deskriptif.

HASIL

Hasil penelitian ini terdiri dari 25 pasien. Tabel 1 
mendeskripsikan distribusi data demografis pasien. 
Pasien didominasi oleh perempuan, sebanyak 4% pasien 
adalah laki-laki dan 96% pasien adalah perempuan. 
Perbandingan jumlah pasien laki-laki terhadap 
perempuan adalah 1:24.Dari 25 rekam medis, hanya 84% 
yang mempunyai data usia dan dapat dianalisis. Rentang 
usia pasien adalah usia 21-64 tahun. Jumlah pasien paling 
banyak pada kelompok usia 45-<60 tahun yaitu sebanyak 
47,6%, dan paling sedikit pada kelompok usia 60-<75 
tahun yaitu sebanyak 14,3%. Dari 25 rekam medis, hanya 
20% yang didapatkan data pekerjaan dan dapat 
digunakan, sedangkan sebanyak 80% lainnya tidak 
didapatkan keterangan. Sebanyak 60% pasien bekerja 
sebagai PNS dan 40% lainnya sebagai Ibu Rumah 
Tangga.

Tabel 1. Distribusi Data Demografis
 

Frekuensi
 

Persentase 

Jenis Kelamin   
Laki-laki 1 4% 
Perempuan 24 96% 

Usia   
20-<45 tahun 8 38,1% 
45-<60 tahun 10 47,6% 
60-<75 tahun 13 14,3% 

Pekerjaan   
Ibu rumah tangga 2 40% 
PNS 3 60% 

Tabel 2. Distribusi Anamnesis

Anamnesis* Frekuensi Prosentase
 

Kulit kusam 21 84% 
Cekungan 1 4% 
Paparan sinar 
matahari berlebih 

1 4% 

Flek hitam 2 8% 
Pigmentasi tidak rata 1 4% 
Kerutan  1 4% 
Tidak ada keluhan 2 8% 

Tabel 3. Distribusi Hasil Pemeriksaan Fisik

 

Pemeriksaan Fisik*  Frekuensi Prosentase 

Pigmentasi 25 100% 
Kerutan 22 88% 
Keratosis 7 28% 
Scar acne 3 12% 
Telangiektasis  1 4% 

Tabel 2 mendeskripsikan distribusi hasil 
anamnesis pasien yang berupa data keluhan utama. 
Mayoritas pasien mempunyai keluhan utama kulit kusam 
(84,0%). Sedangkan terdapat pasien lain yang juga 
mempunyai keluhan utama kulit kusam namun disertai 
dengan keluhan lain seperti flek hitam dan perubahan 
pigmen. Jadi sebanyak 21 pasien dari total 25 pasien 
mempunyai keluhan utama kulit kusam.Sebanyak 8% 
pasien datang tanpa keluhan.

Tabel 3 mendeskripsikan distribusi hasil 
pemeriksaan fisik pasien. Ditemukan manifestasi yang 
berbeda pada tiap pasien. Dari 25 data, paling banyak 
dijumpai tanda pigmentasi (100%) dan kerutan (88,0%). 
Diikuti oleh keratosis(28,0%), dan pada beberapa pasien 
dijumpai scar acne(12,0%) dan telangiektasis (4,0%). 
Variasi temuan terjadi karena masalah kulit pasien dapat 
berbeda tergsntung jenis kulit serta faktor intrinsic dan 
ekstrinsik yang mempengaruhi. Namun dari banyaknya 
variasi kondisi kulit, dijumpai adanya tanda pigmentasi 
pada keseluruhan pasien terapi.

*setiap temuan hasil dapat dimiliki oleh lebih dari 1 pasien
*temuan hasil pada 25 pasien

*setiap temuan hasil dapat dimiliki oleh lebih dari 1 pasien
*temuan hasil pada 25 pasien

Tabel 4 mendeskripsikan distribusi diagnosis 
pasien yang ditinjau berdasarkan tingkat keparahannya 
dengan Glogau Scale.Penegakan diagnosis didukung 
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oleh hasil anamnesis dan pemeriksaan fisik pasien. Selain 
ditinjau dari hasil anamnesis dan pemeriksaan fisik 
pasien, diagnosis photoaging juga banyak dipengaruhi 
oleh usia. Dari 25 data yang ada, dapat diambil 21 data 
(84,0%) untuk dapat ditinjau. diagnosis terbanyak adalah 
Photoaging Glogau II pada kelompok usia 20-<45 tahun, 
Photoaging Glogau III pada kelompok usia 45-<60 tahun, 
dan Photoaging Glogau III pada kelompok usia 60-<75 
tahun.

Tabel 4. Distribusi Diagnosis Pasien

Usia
 

Diagnosis Photoaging 
Total

 
Glogau I

 
Glogau II

 
Glogau III

 
20-<45 tahun 1 6 1 8 
45-<60 tahun 0 4 6 10 
60-<75 tahun 0 0 3 3 

Total 1 10 10 21 

Tabel 5. Distribusi Terapi Priming

 Frekuensi Persentase 

Krim Topikal   
Tretinoin 0,025% 1 1,83% 
Tretinoin 0,05% 11 20,0% 
Tretinoin 0,1% 6 10,9% 
Nutricream 7 12,73% 
AHA 8% 5 9,1% 
AHA 10% 4 7,27% 

Tabir surya   
Tabir surya SPF 30 13 23,63% 
Tabir surya SPF 50 4 7,27% 

Lain-lain   
Pembersih wajah 4 7,27% 

Total 55 100

Tabel 6. Distribusi Efek dan Follow Up Terapi
 

Frekuensi
 

Prosentase
 Efek Terapi   

Eritema 3 12% 
Erosi 1 4% 
Tidak timbul efek lain 21 84% 

Follow Up   
1x Terapi  21 48% 
2x Terapi  3 12% 
>2x Terapi  1 4% 

 

Tabel 5 mendeskripsikan terapi priming yang 
diberikan kepada pasien. Terapi priming adalah terapi 
persiapan sebelum dilakukan tindakan mikrodermabrasi. 
Terapi priming berupa krim topikal yang paling sering 
diberikan adalah Tretinoin 0,05% (20,0%).Tabir surya SPF 
30 diberikan pada 23,63% pasien dan pembersih wajah 
diberikan pada 7,27% pasien. Pemberian krim topikal 
pada masing-masing pasien rata-rata berbeda sesuai 
dengan kondisi kulitnya.

Tabel 6 mendeskripsikan distribusi efek lain yang 
timbul pada kulit wajah pasien setelah terapi 
mikrodermabrasi beserta follow up paska terapi. Tidak 
ditemukan efek lain paska terapi pada mayoritas pasien 
(84,0%). Namun pada beberapa pasien dapat muncul 
efekseperti eritema (12,0%) dan erosi (4,0%). Pasien yang 
datang ke Unit Rawat Jalan RSUD Dr Soetomo Surabaya 

untuk terapi mikrodermabrasi kebanyakan hanya 
melakukan 1 kali terapi (48,0%). Sedangkan sebanyak 
12% pasien melakukan 2 kali terapi, dan sisanya 
melakukan lebih dari 2 kali terapi (4,0%).

PEMBAHASAN

Karakteristik pasien didominasi oleh kelompok 
usia 45-<60 tahun(47,6%) dan juga didominasi oleh jenis 
kelamin perempuan yaitu sebanyak 96% pasien. Pada 
seluruh kelompok usia pun, jumlah perempuan lebih 
banyak dibanding laki-laki. Berdasarkan teori yang selama 
ini telah dikemukakan bahwa chronological aging lebih 
sering pada wanita, sedangkan photoaging lebih sering 
pada pria (Durai et al., 2012). Namun di Indonesia, 
kesadaran tentang kesehatan kulit pada pria masih 
kurang, sehingga jumlah pasien perempuan lebih banyak 
daripada pasien laki-laki, seperti pada penelitian ini dimana 
rasio pasien laki–laki dan perempuan sebesar 1:24.

Pasien photoaging skin yang diterapi mikro 
dermabrasi di Unit Rawat Jalan Kesehatan Kulit dan 
Kelamin RSUD Dr. Soetomo Surabaya tahun 2013 – 2019 
didominasi kelompok usia 45 - <60 tahun,sesuai dengan 
teori bahwa kerutan pada wajah mulai jelas terlihat pada 
usia diatas 40 tahun (Luebberding et al., 2013).

Insiden singkat paparan sinar matahari, yang 
terjadi selama berlangsungnya aktifitas sehari-hari, 
menambah rata-rata paparan sinar ultraviolet terhadap 
suatu individu secara signifikan (Manriquez, 2014). 
Pernyataan tersebut mendukung data hasil penelitian ini 
bahwa pasien photoaging skin yang diterapi 
mikrodermabrasi sebanyak 60% bekerja diluar rumah 
yaitu sebagai PNS, sedangkan sisanya sebagai Ibu 
Rumah Tangga, namun pada 20 orang pasien tidak 
ditemukan data pekerjaan.

Hasil anamnesis yang diteliti merupakan keluhan 
utama yang disampaikan oleh pasien. Dari 25 data 
penelitian mengenai variabel anamnesis, terlihat bahwa 
mayoritas pasien memiliki keluhan utama kulit kusam 
(72,0%), dan beberapa pasien lain yang juga mempunyai 
keluhan kulit kusam namun disertai dengan keluhan 
tambahan seperti flek hitam dan pigmentasi tidak rata. Hal 
ini sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa pada 
individu dengan photoaging skin, terjadi reduksi pada 
jumlah kolagen tipe-1 yang termanifestasi sebagai garis 
halus, kerutan, dan kelemahan pertahanan kulit  
(McDaniel et al., 2017)

Dari 25 data penelitian mengenai variabel 
pemeriksaan fisik, dapat dilihat bahwa pada keseluruhan 
pasien didapatkan tanda pigmentasi, dengan temuan 
pigmentasi dan kerutan sebagai keluhan terbanyak 
(52,0%). Diikuti dengan kombinasi tanda pigmentasi, 
kerutan, dan keratosis (24,0%). Ditemukan juga keluhan 
lain yang menyertai pigmentasi seperti scar acne dan 
telangiektasis. Hal ini sesuai dengan teori bahwa masalah 
kulit yang berhubungan dengan kerusakan karena sinar 
ultraviolet antara lain kerutan, pigmentasi, kulit kasar, 
telangiektasia, actinic keratosis dan elastisitas kulit 
menurun (Manriquez, 2014). Selain itu, penggunaan 
terapi mikro dermabrasi dipercaya dapat menghasilkan 
dampak positif dalam perbaikan bekas jerawat (scar acne) 
(McDaniel et al., 2017).

Dari 25 data, didapatkan bahwa mayoritas 
pasien pada kelompok usia 20 - <45 tahun terdiagnosis 
Photoaging Glogau II, sedangkan pada kelompok usia    
45 - <60 tahun diagnosis terbanyak adalah Photoaging 
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Glogau III, dan pada kelompok usia 60 - <75 tahun semua 
pasien terdiagnosis Photoaging Glogau III. Hal ini sesuai 
dengan teori kriteria diagnosis photoaging dengan Glogau 
scale itu sendiri bahwa Photoaging Glagou II (moderate) 
banyak terjadi pada usia 35-50 tahun, sedangkan 
Photoaging Glagou III (advanced) banyak terjadi pada 
usia 50-65 tahun. Variasi lain seperti adanya pasien 
dengan usia < 35 tahun namun terdiagnosis dengan 
Photoaging Glagou II, bisa disebabkan oleh faktor 
eksternal lain seperti gaya hidup, diet, stress, dan 
akumulasi lama waktu terpapar sinar matahari sepanjang 
hidup. (Manriquez, 2014). Karena Indonesia mempunyai 
iklim tropis, maka potensi individu terpapar sinar matahari 
akan semakin besar, menyebabkan banyak individu 
mengalami penuaan dini. 

Terapi priming diberikan sebagai terapi 
persiapan sebelum pasien diberi tindakan mikro-
dermabrasi. Terapi priming dapat berupa krim topikal, tabir 
surya, maupun pembersih wajah. Data penelitian 
menunjukkan bahwa keseluruhan pasien yang diterapi 
mikrodermabrasi mendapatkan terapi priming berupa krim 
topikal (100%), diikuti dengan tabir surya yang diberikan 
pada 68% pasien, dan terapi tambahan lain seperti 
pembersih wajah yang diberikan pada 32% pasien. Hal ini 
sesuai dengan teori bahwa pada terapi mikrodermabrasi 
dibutuhkan terapi priming, utamanya krim topikal dan tabir 
surya, untuk memperoleh hasil yang lebih optimal. Krim 
tretinoin topikal dapat memperbaiki garis halus dan 
kerutan pada pasien dengan mild to severe photodamage 
bila digunakan setiap hari (Manriquez, 2014), maka 
kombinasinya dengan terapi mikrodermabrasi diharapkan 
dapat mempercepat mendapatkan hasil yang optimal. 

Penggunaan tabir surya juga dibutuhkan setelah 
terapi untuk menghalangi atau mengurangi jumlah 
ultraviolet yang mencapai kulit, sehingga tidak 
memperparah reaksi photoaging (Baumann, 2007). 
Pemilihan SPF pada tabir surya juga tergantung 
kebutuhan pasien. SPF 30 menutupi sekitar 97% kulit dan 
SPF 50 menutupi sekitar 90% kulit (Saini, 2013). Tabir 
surya dengan SPF 50 diberikan pada pasien yang lebih 
banyak aktifitas luar ruangan seperti yang diberikan pada 
16% pasien. Sedangkan tabir surya SPF 30 diberikan 
pada 52% pasien lainnya. Sebanyak 32% pasien tidak 
diberikan tabir surya, literatur mengatakan bahwa 
umumnya setelah terapi pasien harus diberi tabir surya. 
Namun pada data penelitian ini, 8 pasien yang tidak diberi 
tabir surya bisa terjadi karena faktor lain seperti iritasi saat 
menggunakan tabir surya, atau pemberian tabir surya 
tidak didata.

Efek samping yang ditimbulkan dari terapi 
mikrodermabrasi ini cukup rendah, karena hanya pada 4 
(16,0%) pasien ditemukan adanya efek samping terapi. 
Efek samping eritema terjadi pada 3 (12%) pasien, dan 
erosi pada 1 (4%) pasien, sedangkan pada 21 (84%) 
pasien tidak ditemukan efek samping.  Hal ini sesuai 
dengan teori bahwa efek samping mikrodermabrasi 
sangat minimal, dan kebanyakan pasien tidak mengalami 
efek samping apapun. Komplikasi yang umum dapat 
berupa bengkak, eritema, petechiae, dan erosi            
(Tan et al., 2001). 

Pada pasien yang diterapi mikrodermabrasi 
dilakukan  follow up untuk melanjutkan rangkaian terapi 
agar hasil lebih optimal. Sebanyak 3 (12%) pasien 

melakukan terapi sebanyak 2 kali, sedangkan 1 (4%) 
pasien melakukan lebih dari 2 kali terapi. Pada pasien 
dengan photoaging skin sebenarnya dibutuhkan 5-6 kali 
terapi (Tan, et al., 2001), namun pada kebanyakan pasien 
yaitu sebanyak 21 (84%) pasien hanya dilakukan 1 kali 
terapi. Hal ini dapat dikarenakan pasien sudah puas 
dengan hasil terapi, sehingga merasa tidak perlu 
melakukan terapi lagi, atau bisa karena kurangnya 
kesadaaran pasien untuk menyelesaikan rangkaian 
terapi, atau kelanjutan terapi pasien tidak didata.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian, usia terbanyak 

pasien photoaging skin yang diterapi mikrodermabrasi 
adalah 45-<60 tahun, dominan pada wanita. Gejala yang 
paling sering tampak adalah pigmentasi dan kerutan 
dengan tampilan kulit kusam. Mikrodermabrasi dan terapi 
priming krim topikal adalah pilihan yang baik karena efek 
sampingnya yang minimal. 

Saran
Pencatatan rekam medik diharapkan bisa lebih 

lengkap agar memudahkan jika dilakukan peninjauan 
ulang. Hasil penelitian dapat dijadikan referensi dan 
membantu penelitian lain yang sejenis dan diharapkan 
penelitian selanjutnya dapat memperoleh data yang lebih 
lengkap agar dapat dikembangkan lebih jauh lagi.
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ABSTRACT: Background: The incidence of burns in children has high risk of consequences. Burn injuries in children mostly occur at home. 
Children have a high curiosity and also ignorance factors, therefore their activities tend to endanger themselves.  Burn injuries in children can 
cause suffering and disability.  Mostly occur due to lack of attention from the parents or the environment. Regarding the data of burns in 
children especially in RSUD Dr. Soetomo Surabaya still minimum. Objective: To evaluate the profile of burn on child in Department Plastic 
Surgery Dr. Soetomo General Hospital Surabaya period January-December 2018. Methods: This is a descriptive study  from medical record 
of burn on child patient. Results: The age of susceptible is ranging from 12 to 16 years old. Male is more susceptible than female. Total 
patient are 15 patients with two patients decease. The most commonly affected burn sites are the upper and lower extremities.  The length of 
stay depends on the extent of burn injury. The greater the surface area of burn injury, the longer the patient's length of stay. In this study, the 
length of stay ranges from 11-20 days. The most common cause of burn cases was fire and home occurance.  The extent of burn injuries in 
children mostly around 20-30% of BSA. The severity burn injury degree found mostly severe degree. Conclusion: Burn in child mostly 
common in 12-16 years old and most of them are 
the male. Burn in child mostly caused by a flames. And 87% outcome is survive. 
 
Keyword: Burn injury, Children, burn depth, degree 

ABSTRAK: Latar belakang: Kejadian luka bakar pada anak memiliki konsekuensi resiko yang tinggi. Luka bakar pada anak kebanyakan 
terjadi di rumah, karena  faktor  rasa ingin tahu yang tinggi dan  ketidaktahuan, sehingga banyak anak dalam melakukan aktivitasnya 
berujung pada hal yang membahayakan dirinya. Luka bakar pada anak dapat menyebabkan penderitaan dan kecacatan. Banyak terjadi 
karena kurangnya perhatian dari orang tua atau lingkungan sekitar. Data mengenai luka bakar pada anak di periode ini terutama di RSUD Dr. 
Soetomo Surabaya  masih sangat jarang ditemukan.  Tujuan:  Mengevaluasi profil luka bakar pada anak di Departemen Bedah Plastik 
Rekonstruksi dan Estetik RSUD Dr. Soetomo Surabaya periode Januari-Desember 2018. Metode: Studi ini merupakan studi deskriptif dari 
data rekam medik pasien luka bakar anak. Hasil: Usia yang sangat rentan terkena luka bakar pada anak adalah usia 12-16 tahun. Pasien 
laki – laki lebih banyak daripada perempuan. Total pasien adalah 15 orang dengan dua pasien meninggal dunia. Lokasi luka bakar yang 
sering terkena adalah dibagian ekstremitas atas dan ekstremitas bawah. Lama masa perawatan tergantung dari luas luka bakarnya. 
Semakin besar luas luka bakar akan semakin lama pula lama masa perawatannya. Lama masa perawatan terbanyak berkisar 11-20 hari. 
Penyebab tersering luka bakar pada studi ini adalah akibat api dan terjadi di rumah. Luas luka bakar  terbanyak  adalah dengan luas 20%-
30%. Derajat keparahan  luka bakar terbanyak adalah derajat berat. Kesimpulan: Dapat disimpulkan berdasarkan hasil penelitian bahwa 
pasien luka bakar anak terjadi pada usia 12-16 tahun dan terbanyak dengan jenis kelamin laki-laki. Penyebab terbanyak karena kontak 
terhadap api. Terdapat 87% outcome hidup. 
 
Kata Kunci: Luka bakar, anak, kedalaman luka bakar, derajat 

Korespondensi: Ananda Rahmadanti Perdanakusuma, Pacar Kembang, Kec. Tambaksari, Kota Surabaya, Jawa Timur 60132, Telepon : 
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PENDAHULUAN 
  
  Kejadian luka bakar merupakan masalah 
kesehatan yang sangat serius di dunia. Luka bakar adalah 
luka pada kulit yang disebabkan oleh kontak terhadap api, 
air panas, radioaktif, listrik, dan juga kontak dengan bahan 
kimia yang menyebabkan luka bakar. World Health 
Organization (2019) menyatakan terdapat 265.000 
kematian setiap tahun nya. Kasus luka bakar ini 
kebanyakan terjadi di negara berpenghasilan rendah pada 
masyarakat menengah kebawah. Sampai saat ini data 
jumlah penderita luka bakar dan jumlah kematian akibat 
luka bakar belum ada di Indonesia. Diperkirakan ada 4 juta 
parut abnormal akibat luka bakar (Noer, Saputro, 
Perdanakusuma., 2006). Luka bakar merupakan kejadian 
yang paling umum terjadi dan salah satu bentuk trauma 
yang bisa terjadi pada siapa saja, kapan saja, dan dimana 

saja. Kejadian luka bakar ini dapat menyebabkan 
mortalitas dan morbiditas yang tinggi. Pasien luka bakar 
juga beresiko mengalami sepsis sekunder akibat 
pneumonia, maupun infeksi kateter (Church et al., 2006). 
Meskipun nyatanya luka bakar pada anak jauh lebih 
sedikit dibandingkan dengan bentuk luka bakar lainnya, 
tetapi jenis cedera pada anak juga memiliki angka 
kejadian yang parah. Pada anak yang berusia kurang dari 
4 tahun, terutama pada kelompok usia 0-1 tahun 
didapatkan angka kematian yang cukup tinggi (Rahayu, 
2012). Anak dengan luka bakar harus dinilai dan 
diperlakukan dengan cara yang sama dengan 
menggunakan survei primer dan sekunder. Seperti pada 
orang dewasa, survei primer harus dideteksi dan 
penanganan langsung kondisi kehidupan dengan benar. 
Hal ini mengakibatkan saluran nafas pasien terjamin, dan 
sirkulasi yang adekuat perlu terus menerus dipantau 
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dengan menilai jumlah cairan yang masuk kedalam tubuh, 
berdasarkan pengeluaran urin yang seimbang dengan 
cairan yang masuk ke dalam tubuh. Terdapat perbedaan 
antara luka pada dewasa dan pada anak, yaitu ukuran dan 
proporsi tubuh pada anak, dinamika fluid, ketebalan kulit, 
perbedaan sosial dan perkembangan emosi anak (Dian, 
2014). 
  Penelitian  profil pasien luka bakar pada anak di 
SMF Bedah Plastik RSUD Dr. Soetomo Surabaya  pada 
tahun 2018 belum ada sehingga perlu dilakukan penelitian 
untuk dapat digunakan sebagai dasar strategi untuk 
manajemen perawatan luka bakar dimasa yang akan 
datang. 
  

 
METODE 
  

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif 
yaitu dengan mengumpulkan data pasien luka bakar pada 
anak di SMF Bedah Plastik RSUD Dr. Soetomo Surabaya 
periode Januari-Desember 2018 melalui rekam medik 
pasien yang ada di RSUD Dr. Soetomo Surabaya.    
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
seluruh pasien luka bakar pada anak yang dirawat di Burn 
Center  dan  ROI dalam jangka waktu Januari – Desember 
2018 dan memenuhi kriteria dalam populasi terjangkau 
berdasarkan kriteria inklusi yaitu pasien luka bakar anak 
periode januari-desember 2018  dan  kriteria  eksklusi  
yaitu luka bakar pada orang dewasa dan diluar dari 
periode tersebut. Variabel yang diteliti dalam penelitian ini 
adalah  umur,  jenis  kelamin,  penyebab  luka  bakar, 
derajat  kedalaman  luka  bakar,  lokasi  luka  bakar lama  
masa  perawatan,  luas  luka  bakar,  derajat keparahan  
luka bakar, pendidikan orang tua, dan outcome.  
Penelitian  ini telah  mendapat  sertifikat kelaikan  etik  
(ethical clearance) dari  Komite  Etik Penelitian Kesehatan 
RSUD dr. Soetomo Surabaya No.1400/KEPK/VIII/2019. 
Data rekam medis pasien luka bakar pada anak  
selanjutnya  akan dikelompokkan  berdasarkan  kriteria  
dan akan dikelompokkan dan diolah dalam bentuk  
diagram dan atau tabel yang  selanjutnya  akan  dilakukan 
analisa. 
 
HASIL  
  

Setelah melakukan penelitian secara retrospektif  
dengan menggunakan  data  rekam medik pasien  luka 
bakar pada anak di SMF Bedah Plastik RSUD dr.  
Soetomo  Surabaya  periode Januari – Desember 2018, 
didapatkan total jumlah pasien sebanyak 15 orang. 
Beberapa variable yang dicari  dari  penelitian  ini yaitu  
umur, jenis kelamin, penyebab luka bakar, derajat  
kedalaman  luka bakar,  lokasi  luka  bakarm  lama  masa  
perawatan, luas luka bakar, derajat keparahan luka  bakar, 
pendidikan orang tua, dan outcome.

Dari tabel diatas didapatkan Rentang usia pasien 
luka bakar pada anak adalah 0 – 16 tahun. Peneliti 
mengkategorikan usia penderita menjadi 3 kelompok 
berdasarkan Depkes 2009, sebagai berikut : Pasien anak 
dengan usia 0-5 tahun termasuk dalam kategori masa 

TUJUAN PENELITIAN

Mengevaluasi profil luka bakar pada anak di 
Departemen Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik 
RSUD Dr. Soetomo Surabaya periode Januari-Desember 
2018

Tabel 1.  Tabel distribusi profil  pasien luka bakar pada 
anak di RSUD Dr. Soetomo Surabaya periode 
Januari-Desember 2018. 

Variabel                   Jumlah (n)             Presentase (%) 

Usia 
0-5 tahun 
6-11 tahun 
12-16 tahun 
Jenis Kelamin 
Laki-Laki 
Perempuan 
Penyebab 
Api 
Minyak Panas 
Air Panas 
Derajat 
Kedalaman 
Derajat I 
Derajat IIA 
Derajat IIB 
Derajat III 
Derajat IIAB 
Lokasi 
Seluruh Tubuh 
Wajah 
Leher 
Dada 
Punggung 
Ekstremitas 
Atas 
Ekstremitas 
Bawah 
Paha 
Genitalia 
Abdomen 
Lama Masa 
Perawatan 
0-10 hari 
11-20 hari 
21-30 hari 
31-40 hari 
Luas Luka 
Bakar 
0-10% 
11-20% 
21-30% 
>31% 
Derajat 
Keparahan 
Ringan 
Sedang 
Berat
Outcome 
Hidup 
Meninggal 
Total 
  

 
5 
3 
7 
 

9 
6 
 

11 
1 
3 
 
 

0 
1 
0 
0 

14 
 

3 
2 
1 
3 
3 
8 

5 

2 
1 
1 
 
 

4 
8 
1 
2 
 
 

2 
1 
6 
6 
 
 

1 
0 

14

13 
2 

15  

 
33% 
20% 
47% 

 
60% 
40% 

 
73% 
7% 

20% 
 
 

0 
7% 
0 
0 

93% 
 

20% 
13% 
7% 

20% 
20% 
53% 

33% 

13% 
7% 
7% 

 
 

27% 
53% 
7% 

13% 
 
 

13% 
7% 

40% 
40% 

 
 

7% 
0 

93%

87% 
13% 

100%  

balita, pasien anak dengan usia 6-11 tahun termasuk 
dalam kategori masa anak, dan pasien anak dengan usia 
12-16 tahun termasuk dalam kategori remaja awal. 
Jumlah pasien luka bakar pada anak laki laki lebih banyak 
dibandingkan penderita  perempuan. terbanyak adalah 
akibat api sebanyak 11 pasien atau 73%.  Pasien luka 
bakar dengan derajat IIAB yaitu sebanyak 14 pasien atau 
93%. Didapatkan lokasi  luka bakar terbanyak didapatkan 
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dibagian ekstremitas atas pasien. Distribusi lama masa 
perawatan pasien luka bakar pada anak paling banyak 
dengan lama masa perawatan selama 11-20 hari 
sebanyak 8 pasien atau 53%.  Luas  luka bakar pada anak 
paling banyak dengan luas luka bakar 20-30% dengan 
jumlah 6 pasien atau 40% dan dengan luas bakar >30% 
sebanyak 6 pasien atau 40%. Distribusi derajat keparahan 
pasien luka bakar pada anak paling banyak terkena luka 
bakar dengan derajat keparahan dalam kategori berat 
yaitu sebanyak 14 pasien atau 93%. Untuk distribusi 
pekerjaan orang tua didapatkan Dari 15 pasien yang telah 
diteliti hanya ada 5 pasien yang terdapat keterangan 
pekerjaan orang tua, yaitu terdapat 4 pasien berkerja 
sebagai pegawai swasta dan terdapat 1 pasien bekerja 
sebagai pedagang. Dan 10 pasien lainnya tidak ada 
keterangan.  
 
PEMBAHASAN 
  

Distribusi luka bakar pada anak berdasarkan 
usia  dari hasil penelitian  ini, didapatkan bahwa pasien 
luka bakar pada anak terbanyak pada anak laki-laki  
adalah dengan rentang usia 12-16 tahun yaitu sebanyak 
47% atau 7 pasien. Rentang usia 0-5 tahun ada pada 
urutan kedua dengan jumlah sebanyak 33% atau 5 pasien. 
Dari hasil yang sudah diteliti anak dengan rentang usia    
5-16 tahun adalah usia yang sangat rentan terkena luka 
bakar, karena semakin bertambahnya usia pada anak juga 
akan menambahnya rasa keingin tahuan pada anak yang 
mengakibatkan meningkatnya keaktifan pada anak dan 
kemungkinan resiko luka bakar yang terjadi akan semakin 
tinggi. Penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Lin et al  
(2005),  yang menyatakan luka bakar pada anak banyak 
terjadi pada rentang usia 1-6 tahun. Di ikuti dengan rentan 
usia 6-14 tahun. Penelitian di China terdapat pasien luka 
bakar pada anak dengan usia di bawah 14 tahun sebanyak  
23,2-49,0%. Sementara untuk luka bakar pada anak, di 
bawah usia 5 tahun tahun dilaporkan sebanyak 21,9-
36,2% dari semua kasus luka bakar (Cheng et al., 2017). 

Distribusi luka bakar pada anak berdasarkan 
jenis kelamin menurut penelitian ini persentase pasien 
luka bakar pada anak terbanyak adalah pasien anak laki-
laki yang terdapat sebanyak 60% atau sebanyak 9 pasien 
anak laki-laki. Sedangkan pasien luka bakar pada anak 
perempuan terdapat 40% atau sebanyak 6 pasien anak 
perempuan. Dari 9 pasien  laki laki yang terkena luka 
bakar terdapat 56% dengan rentan usia 0-5 tahun. Dari 6 
pasien perempuan yang terkena luka bakar terdapat 
100% dengan rentan usia 12-16 tahun.  Hal ini terjadi 
kemungkinan karena anak laki-laki lebih banyak aktivitas 
dan rasa ingin tahu nya. Sedangkan luka bakar  pada 
wanita terjadi karena pada rentan usia 12-16 tahun,wanita 
sudah banyak melakukan aktivitas pekerjaan di rumah jadi 
kemungkin terjadi dikarenakan kecelakaan pada rumah 
tangga.Terdapat penelitian serupa di rumah sakit 
Morriston Hospital di Inggris pada tahun 2008  -2014 
terdapat 1.387 kasus luka bakar pada anak. Usia rata-rata 
pasien adalah usia 1-8 tahun sebanyak 802 pasien adalah 
laki-laki. Sebanyak 1.192 pasien, luka bakar itu terjadi 
dirumah pasien sendiri. Luka bakar akibat air panas 
merupakan penyebab luka bakar yang paling umum. 
Terdapat 569 pasien luka bakar terjadi karena air panas. 
Dan sebagian pasien lainnya disebabkan oleh bahan 
kimia, radiasi, listrik (Battle et al., 2016).  
  Distribusi luka bakar pada anak berdasarkan 
penyebab  luka bakar pada anak yang di rawat di RSUD 

Dr. Soetomo Surabaya adalah akibat api sebanyak 11 
pasien atau 73%. Kemudian untuk luka bakar pada anak 
penyebab terbanyak kedua adalah akibat air panas yaitu 
sebanyak 3 pasien atau 20%. Dan untuk luka bakar pada 
anak penyebab yang terakhir adalah akibat minyak panas  
yaitu sebanyak 1 pasien atau 7%. Hasil penelitian hampir 
sesuai dengan penelitian di Taiwan, penyebab luka bakar 
pada anak terbanyak dikarenakan akibat api dan air panas 
terdapat 89.7% pasien yang terkena luka bakar akibat api 
dan terdapat 89.9% pasien yang terkena luka bakar akibat 
air panas. Kejadian luka bakar pada anak terbanyak selain 
api dan air panas adalah luka bakar listrik dan juga kimia 
(Lin  et al., 2005). Menurut  Australian & New Zealand Burn 
Association (2016) terdapat pula penelitian yang serupa di 
Australia, penyebab luka bakar pada anak terbanyak 
adalah diakibatkan karena air panas dengan persentase 
57% pasien luka bakar pada anak. 
  Hasil penelitian distirbusi luka bakar pada anak 
berdasarkan derajat kedalaman sesuai dengan hasil 
penelitian Ayashida dan Akita (2012) di Jepang yang 
menyebutkan bahwa luka bakar pada anak yang paling 
banyak terjadi adalah luka bakar derajat II. Dari hasil 
distribusi luka bakar  pada anak berdasarkan lokasi, hal ini 
kemungkinan terjadi karena ketidak tahuan dan keingin 
tahuan sehingga terjadi kontak dengan sumber panas 
yang menyebabkan luka bakar. Terdapat 78.6% pasien 
yang terkena luka bakar dibagian badan. Daerah kepala 
dan leher merupakan area yang sering terkena luka bakar 
setelah badan, yaitu sebanyak 68.2%. Terdapat pula 
daerah ekstremitas atas dan ekstremitas bawah 
merupakan area yang sering terkena luka bakar, yaitu 
sebanyak 60.3% dan 42.9% (Lin et al., 2005). 

Dari hasil distribusi luka bakar pada anak 
berdasarkan luas luka bakar.  Hal ini terjadi dikarenakan 
anak relatif tidak tahan dengan nyeri sehingga begitu 
terkena sumber panas akan segera berteriak dan dapat 
mengalihkan perhatian orang lain untuk segera 
menolongnya. Hasil ini hampir sesuai dengan penelitian di 
Taiwan , menyebutkan bahwa luas luka bakar pada anak 
paling banyak adalah 12.4% untuk anak dengan usia 1-6 
tahun, 14% untuk anak dengan usia 6-14 tahun. Dan rata-
rata luas luka bakar  pada anak adalah 15.4% (Lin et al., 
2005). 

Distribusi luka bakar berdasarkan derajat 
keparahan, didapatkan  hasil penelitian  ini  di dapatkan 
pasien luka bakar pada anak paling banyak terkena luka 
bakar dengan derajat keparahan dalam kategori berat 
yaitu sebanyak 14 pasien atau 93%.  

Distribusi luka bakar berdasarkan outcome, 
didapatkan pasien luka bakar pada anak yang dirawat 
terdapat pasien terdapat 13 pasien atau 87% pasien luka 
bakar pada anak adalah hidup. Dan terdapat sebanyak 2 
pasien atau 13% pasien luka bakar pada anak adalah 
meninggal. Pada dua pasien yang meninggal didapatkan 
satu meningggal pada masa perawatan hari kedua, dan 
yang satu meninggal pada masa perawatan hari keenam. 
Keduanya meninggal akibat kondisi luka bakar dengan 
derajat berat. 
  Menurut hasil penelitian di Amerika, terdapat di 
antara 139 anak yang meninggal selama rawat inap awal 
mereka, ada 49 anak meninggal dalam 24 jam pertama, 90 
kematian lainnya terjadi dalam rentang 2-205 hari. 
Kematian dini terutama disebabkan oleh syok atau 
kegagalan pernapasan yang terkait dengan cedera 
inhalasi, sedangkan kematian yang terjadi antara 2 dan 15 
hari setelah terbakar cenderung disebabkan oleh sepsis 
atau komplikasi paru (Saeman et al., 2016). 
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SIMPULAN DAN SARAN  

Simpulan 
  Berdasarkan dari hasil penelitian, dapat 
disimpulkan  bahwa pasien luka bakar anak terjadi pada 
usia 12-16 tahun dan terbanyak dengan jenis kelamin laki-
laki. Penyebab terbanyak karena kontak terhadap api.  
Dan hasil outcome pada pasien luka bakar pada anak  
yang dirawat di SMF Bedah Plastik RSUD Dr. Soetomo 
Surabaya periode Januari–Desember 2018 adalah 
terdapat 13 pasien atau 87% pasien luka bakar pada anak 
adalah hidup. Dan terdapat sebanyak 2 pasien atau 13% 
pasien luka bakar pada anak adalah meninggal. 
 
Saran  

Saran yang bisa diberikan peneliti adalah perlu 
dilakukan penelitian lebih lanjut dengan cakupan jumlah 
data yang lebih besar dan informasi data yang lebih 
lengkap serta variabel yang lebih banyak sehingga bisa 
lebih merepresentasikan profil pasien  luka bakar pada 
anak di RSUD Dr. Soetomo dan dengan penelitian ini, 
dapat dijadikan sebagai acuan oleh peneliti lain dan 
sebagai informasi untuk melakukan penelitian lebih lanjut 
tentang luka bakar pada anak. 
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ABSTRACT: Background: Impetigo is a skin infection that is mainly caused by Staphylococcus aureus, group A Streptococcus β-hemolytic, 
or combination of both. The Complication of impetigo cannot be underestimated. Indonesia is a tropical country with a low level of public 
awareness to personal hygiene and environment. Objective: To study the profile of impetigo patients in the Pediatric Dermatology Division 
Dermatology And Venereology Units RSUD Dr. Soetomo In 2012-2017. Method: A descriptive retrospective study by obtaining patients data 
from medical records. Results: There were 166 patients consisting of 87 males (52%) and 79 (48%) females. The majority of patients are 

between 1 month - 2 years old (42%) and present with the main complaint of blisters (40%) with a duration of illness ≤ 7 days (64%). Most of 
the patients did not mention close contact history (93%) and history of other diseases (82%). The majority of patients had facial lesions (27%) 
in the form of macule (30%). All patients were not doing laboratory examination (100%) and most of the patients had a diagnosis of non 
bullous impetigo (65%). The most widely used therapy is natrium cloride 0.9% (31%) and cloxacillin (61%). The majority of patients aged 0-60 
months had a good nutritional status (76%), while patients aged 5-18 years were mostly obese (26%). Only 34 patients (21%) had follow-up 
care. Conclusion: Impetigo patients have various sex, ages, main complaints, duration of illness, close contact history, history of other 
diseases, type and location of lesions, diagnosis, nutritional status, follow-up care, and therapy.

Keywords: profile, pediatric patient, impetigo

ABSTRAK: Latar Belakang: Impetigo adalah infeksi kulit yang terutama disebabkan oleh bakteri Staphylococcus aureus, group A 
Streptococcus β-hemolytic, atau kombinasi keduanya. Komplikasi impetigo merupakan hal yang tidak bisa diremehkan. Selain itu, 
Indonesia merupakan negara tropis dengan tingkat kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan, kesehatan diri, dan lingkungan yang 
masih sangat rendah. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari profil pasien impetigo baru di Divisi Dermatologi Anak Unit Rawat 
Jalan Kesehatan Kulit dan Kelamin RSUD Dr. Soetomo tahun 2012-2017. Metode: Penelitian ini merupakan studi deskriptif retrospektif 
dengan mengambil data rekam medik pasien. Hasil: Pada penelitian ini terdapat 166 pasien yang terdiri dari 87 (52%) laki-laki dan 79 (48%) 
perempuan. Mayoritas pasien berusia antara 1 bulan - 2 tahun (42%). Kebanyakan pasien datang dengan keluhan utama lepuhan (40%) 
dengan lama sakit ≤ 7 hari (64%). Sebagian besar pasien tidak menyebutkan riwayat kontak (93%). Kebanyakan pasien tidak memiliki 
riwayat penyakit penyerta (82%). Mayoritas pasien memiliki lesi di wajah (27%) berupa makula (30%). Semua pasien pada penelitian ini 
tidak dilakukan pemeriksaan penunjang (100%) dan sebagian besar pasien memiliki diagnosis impetigo krustosa (65%). Terapi yang paling 
banyak digunakan berupa terapi topikal natrium klorida 0.9% (31%) dan terapi sistemik kloksasilin (61%). Pada pasien berusia 0-60 bulan 
mayoritas memiliki status gizi baik (76%), sedangkan pasien berusia 5-18 tahun mayoritas memiliki status gizi obesitas (26%). Kunjungan 
ulang dilakukan oleh 34 pasien (21%). Kesimpulan: Pasien impetigo memiliki beragam jenis kelamin, usia, keluhan utama, lama sakit, 
riwayat kontak, riwayat penyakit penyerta, jenis dan lokasi lesi, diagnosis, status gizi, kunjungan ulang, dan terapi.

Kata kunci: profil, pasien anak, impetigo

Korespondensi: Indriasti Putri Kusuma, Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, 0818521343, 
E-mail: indriasti.putri.kusuma-2016@fk.unair.ac.id. 

PENDAHULUAN

Impetigo adalah infeksi kulit yang utamanya 
disebabkan oleh bakteri Staphylococcus aureus, group A 
Streptococcus β-hemolytic, atau kombinasi keduanya. 
Faktor-faktor predisposisi yang dapat menyebabkan 
impetigo adalah trauma kulit, iklim panas dan lembab, 
kebersihan yang buruk, tempat penitipan anak, status gizi 
yang buruk, diabetes melitus atau komorbiditas medis lain. 
Impetigo juga mudah menyebar melalui kontak langsung 
(Adams et al., 2014). Berdasarkan data dari penelitian 
yang diterbitkan sejak tahun 2000 dari negara-negara 
berpenghasilan rendah dan menengah, populasi global 
anak-anak yang menderita impetigo pada satu waktu dari 
111 juta menjadi lebih dari 162 juta, terutama pada daerah 
tropis dan miskin sumber daya (Bowen et al., 2015). 
Sedangkan di Indonesia, menurut penelitian yang 

dilakukan oleh Rizani tahun 2016 di Poliklinik Bagian Ilmu 
Kesehatan Kulit dan Kelamin Rumah Sakit Al-Islam 
Bandung, menunjukkan angka kejadian impetigo sebesar 
1,72% (Rizani et al., 2016). Terdapat dua jenis impetigo, 
yaitu impetigo non bulosa atau sering dikenal sebagai 
impetigo kontagiosa dan impetigo bulosa. Impetigo non 
bulosa terjadi pada 70 persen kasus (Adams et al., 2014).

Impetigo dapat menyebabkan komplikasi. 
Beberapa diantaranya adalah limfangitis, bakterimia, 
septik artritis, osteomielitis, selulitis, septikemia, demam 
rematik akut, penyakit  jantung rematik, dan 
glomerulonefritis (Miller, 2019). Dilihat dari komplikasi 
akibat impetigo, dampak impetigo merupakan hal yang 
tidak bisa diremehkan. Selain itu, Indonesia merupakan 
negara tropis dengan tingkat kesadaran masyarakat untuk 
menjaga kebersihan dan kesehatan diri serta lingkungan 
yang masih sangat rendah. Untuk mengatasi hal tersebut, 
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perlu diketahui profil dari pasien impetigo anak, sehingga 
dapat digunakan untuk edukasi atau penelitian lanjutan. 
Selain itu, perlu juga mengetahui karakteristik pasien agar 
dapat melakukan penatalaksanaan impetigo dengan 
tepat. Penelitian terbaru mengenai data epidemiologi 
maupun profil pasien impetigo di Indonesia belum ada 
pembaharuan, sehingga masih sulit untuk mendapatkan 
data. 

TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi profil 
pasien impetigo baru di Divisi Dermatologi Anak Unit 
Rawat Jalan Kesehatan Kulit dan Kelamin RSUD Dr. 
Soetomo Surabaya.

METODE

Penelitian ini menggunakan data sekunder 
berupa rekam medik pasien impetigo baru di Divisi 
Dermatologi Anak Unit Rawat Jalan Kesehatan Kulit dan 
Kelamin RSUD Dr. Soetomo Surabaya tahun 2012 sampai 
tahun 2017.

HASIL

Tabel 1. Distribusi Pasien Impetigo Berdasarkan 
Kelompok Usia

Usia 
Frekuensi Persentase 

(n) (%) 

Neonate (0 bulan – 1 bulan) 2 1 
Infant (1 bulan – 2 tahun) 69 42 
Young Child (2 - 6 tahun)  

 
58 35   

Child (6 tahun – 12 tahun) 34 20 
Adolescent (12 - 18 tahun) 

 
3 2   

Total 166 100 

Tabel 2. Distribusi Pasien Impetigo Berdasarkan Jenis 
Kelamin

 
Jenis Kelamin Frekuensi (n) Persentase (%)

 
 
   

 Laki-Laki 87 52 
 Perempuan 79 48 
    

Total                        166                         100

Tabel 3. Distribusi Pasien Impetigo Berdasarkan Keluhan 
Utama

Keluhan Utama Frekuensi (n) Persentase (%)
 

  

Bercak Merah 60 24 
Lepuhan 100 40 

Rasa Gatal 71 29 
Keropeng 18 7 

Keterangan: pada satu pasien keluhan utama bisa lebih dari satu

Tabel 4. Distribusi Pasien Impetigo Berdasarkan Lama 
Sakit

 
Lama Sakit  Frekuensi (n)

 
Persentase (%)

 
 

    

 ≤ 7 hari 107 64 

 > 7 hari 28 17 
 Tidak ada keterangan  

 

 
 31 19 

 

 
 

Total 166 100 
  

Tabel 1 menunjukkan kelompok usia terbanyak 
adalah kelompok usia Infant (1 bulan – 2 tahun) sejumlah 
69 pasien (42%).

Tabel 2 menunjukkan jenis kelamin terbanyak 
adalah laki-laki sejumlah 87 pasien (52%).

Tabel 3 menunjukkan bahwa keluhan utama 
terbanyak adalah lepuhan sejumlah 100 pasien (40%).

Tabel 4 menunjukkan bahwa lama sakit 

terbanyak adalah ≤ 7 hari sejumlah 107 pasien (64%).

Tabel 6. Distribusi Pasien Impetigo Berdasarkan Riwayat 
Penyakit Penyerta

Riwayat Penyakit Frekuensi (n) Persentase (%) 
Penyerta   

  Ada 30 18 
Dermatitis atopi 9  
Alergi 3  
Alergi dan hipotiroid 1   

 
 

 
Asma 2 

 
Acute nasopharyngitis 2 

  
 

 

 

Acute respiratory disease

  

 

 

1     
Tonsilitis  1  
Diare 2  
Common cold 5  
Akalasia esofagus 1   

 
  

Epilepsi 1  
Fistel koronari 1  
Atresia ani 1  

Tidak ada 136 82 
  Total 166 100 

Tabel 5. Distribusi Pasien Impetigo Berdasarkan Riwayat 
Kontak

Riwayat Kontak Frekuensi (n)
 

Persentase (%)
 

  
Ada 12 7 

Saudara serumah 6 4   
 Kakek 2 1 

Saudara 4 2 
Tidak ada 154 93 

  Total 166 100 

Tabel 7. Distribusi Pasien Impetigo Berdasarkan Lokasi 
Lesi

Lokasi Lesi Frekuensi (n)
 

Persentase (%)
 

  
Kulit kepala 13 5 

Wajah 74 27 
Leher 13 5 
Badan 58 21 

Ekstremitas superior  
 

 59 22   

Ekstremitas inferior 55 20 

Keterangan: pada satu pasien jenis lesi bisa lebih dari satu

Tabel 5 menunjukkan bahwa pasien yang 
memiliki riwayat kontak terbanyak adalah tidak ada 
sejumlah 154 pasien (93%).

Tabel 6 menunjukkan bahwa sejumlah 136 
pasien (82%) tidak memiliki riwayat penyakit penyerta.

Tabel 7 menunjukkan bahwa lokasi lesi 
terbanyak adalah wajah sejumlah 74 pasien (27%).
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Tabel 8. Distribusi Pasien Impetigo Berdasarkan Jenis 
Lesi

Jenis Lesi Frekuensi (n) Persentase (%)
 

   

Bula 17 4 
Erosi 80 20 

Krusta 111  28 
Makula 121 30 
Papula 21 5 

Vesikula 52 13 

 Keterangan: pada satu pasien jenis lesi bisa lebih dari satu

Tabel 9. Distribusi Pasien Impetigo Berdasarkan 
Pemeriksaan Penunjang

Pemeriksaan
Penunjang

 Frekuensi (n) Persentase (%)
 

   

Dilakukan 0 0 
Tidak dilakukan 166 100   

Total 166 100 
  

 
 
 

 

Tabel 10. Distribusi Pasien Impetigo Berdasarkan 
Diagnosis

Diagnosis Frekuensi (n) Persentase (%)
 

   

Impetigo krustosa
   

 108 65   
Impetigo bulosa 30 18 

Impetigo 28 17   
Total 166 100 

  

Tabel 11. Distribusi Pasien Impetigo Berdasarkan Terapi 
Sistemik

 
 

 

Terapi Sistemik Frekuensi (n) Persentase (%)
 

   

Amoksisilin 3 1 
Kloksasilin 108 61 

Dikloksasilin 1 1 
Eritrimisin 34 19 

Klindamisin 1 1 
Mebhidrolin napadisilat  

 

 12 7   

Cetirizine 12 7 
Klorfeniramin 3 1 

Atopiclair 1 1 
Loratadine 1 1 

   

Tabel 8 menunjukkan bahwa jenis lesi terbanyak 
adalah makula sejumlah 121 pasien (30%).

Tabel 9 menunjukkan bahwa sejumlah 166 
pasien (100%) tidak dilakukan pemeriksaan penunjang.

Tabel 12. Distribusi Pasien Impetigo Berdasarkan Terapi 
Topikal   

 
  

 

 
 

 

 
  

 Frekuensi 
(n)

 Persentase 
(%)

 
   

 

 
 

 

 
  

Terapi Topikal
  

 
   

    
 Mupirosin 32 21 
 Natrium Fusidat 44 30 
 Natrium klorida 0,9% 46 31 
 Hidrokortison 1% 2 1 
 Calamine Lotion 1 1 
 Decubal Cream 1 1 
 Fucidin Cream 1 1 
 Hidrocortison Globenicol Cream 17 11 
 

 

 

  

 

Baby Cream 1 1 
Bedak Salisil 2 1 

Fenistil 2 1 

Tabel 13. Distribusi Pasien Impetigo Berdasarkan Status 
Gizi Menurut Berat Badan dan Usia (0-60 bulan) 

 
 

 

 
  

Status Gizi Frekuensi (n) Persentase (%)
 

      

Gizi Baik 94 76 
Gizi Buruk 3 2 
Gizi Kurang 10 8 
Gizi Lebih 15  12 

 Tidak ada keterangan 
  

 2 2 
  

Total 124 100 

Tabel 14. Distribusi Pasien Impetigo Berdasarkan Status 
Gizi Menurut Indeks Massa Tubuh dan Usia   
(5-18 tahun) 

 
 

Status Gizi
(5-18 tahun)

 
Frekuensi (n)

 
Persentase (%)

 
   

Sangat Kurus 0 0 
Kurus 1 2 

Normal 4 10 
Gemuk 4 10 

Obesitas 11 26 
Tidak ada keterangan  

 

 22 52   
Total 42 100 

 

Tabel 15. Distribusi Pasien Impetigo Berdasarkan 
Kunjungan Ulang

 

 

 
 
 

 
  

Kunjungan Ulang Frekuensi (n) Persentase (%)
 

   

Kontrol 34 21 
Membaik 26 16 
Tidak membaik  

 
 8 5   

Tidak kontrol 132 79 
Total 166 100 

 Pada tabel 11 menunjukkan bahwa terapi 
sistemik yang terbanyak adalah kloksasilin sejumlah 108 
pasien (61%).

Pada tabel 12 menunjukkan bahwa terapi topikal 
terbanyak adalah natrium klorida 0,9% sejumlah 46 pasien 
(31%).

Pada tabel 13 menunjukkan bahwa status gizi 
terbanyak adalah gizi baik sejumlah 94 pasien (76%).

Pada tabel 14 menunjukkan bahwa sejumlah 22 
pasien (52%) tidak ada keterangan mengenai status gizi.

Pada tabel 15 menunjukkan bahwa sejumlah 132 
pasien (79%) tidak melakukan kunjungan ulang.

PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan sampel anak karena 
impetigo sering terjadi pada anak-anak (Adams et al., 
2014). Pada tahun pertama kehidupan, selain mengalami 
perubahan struktural dan fungsional yang sangat rentan 
terhadap infeksi, komposisi mikroflora pada kulit juga 
berkembang (Telofski et al., 2012). Saat lahir, sistem 
kekebalan tubuh masih belum matang dan akan terus 
mengalami perkembangan selama masa anak-anak, 
dewasa muda, dan dewasa hingga penurunan di masa tua.



 

Sel-sel sistem imun bawaan, terutama neutrofil, 
jumlahnya meningkat tajam pada akhir semester pertama 
kehamilan karena adanya stimulasi dari GM-CSF 
(granulocyte-colony-stimulating factor). Lalu jumlahnya 
kembali stabil dalam beberapa hari, tetapi memiliki fungsi 
bakterisida yang lemah, respon terhadap inflamasi yang 
buruk, berkurangnya kemampuan adhesi pada sel endotel, 
dan hilangnya kemampuan kemotaksis. Akibatnya, pada 
bayi baru lahir yang memiliki gangguan fungsi neutrofil 
dapat meningkatkan risiko infeksi bakteri pada masa anak-
anak (Simon et al., 2015).

Pada penelitian ini menunjukkan bahwa distribusi 
usia pasien impetigo terbanyak berada pada anak usia      
1 bulan - 2 tahun, yaitu sejumlah 69 pasien (42%). Hal ini 
kemungkinan disebabkan karena pada anak usia 1 bulan - 
2 tahun sudah bermain dengan anggota keluarga dan 
orang-orang di lingkungan sekitarnya (Kemenkes, 2017). 
Menurut penelitian lintas negara, anak-anak di India, 
Indonesia, Myanmar, dan Thailand memiliki perilaku 
kebersihan diri meliputi menyikat gigi, mencuci tangan 
sebelum makan, mencuci tangan setelah mandi, dan 
mencuci tangan dengan sabun yang tidak optimal (Peltzer 
dan Pengpid, 2014). Hal ini juga tidak memiliki perbedaan 
dengan penelitian yang dilakukan di Poliklinik Bagian Ilmu 
Kesehatan Kulit dan Kelamin RS Al-Islam Bandung 
periode 1 Januari – 31 Desember 2013 dengan usia 
terbanyak adalah 1-4 tahun yaitu sejumlah 48,8% (Rizani 
et al., 2016). Selain itu, penelitian lain mengemukakan 
bahwa kejadian impetigo tahunan di Inggris sebagian 
besar terjadi pada anak-anak hingga usia 4 tahun dan 
sebagian kecil terjadi pada anak-anak usia 5-15 tahun 
(Cole dan Gazewood, 2007). Hal ini tidak jauh berbeda 
dengan penelitian lain bahwa impetigo sering terjadi pada 
anak-anak usia 2-5 tahun (Galli et al., 2019).

Pasien terbanyak pada penelitian ini adalah laki-
laki. Aktivitas fisik pada anak laki-laki lebih tinggi daripada 
anak perempuan, sehingga penularan impetigo secara 
kontak langsung lebih mudah terjadi. Selain itu, penelitian 
lain mengatakan bahwa keterampilan motorik dan aktivitas 
fisik pada anak laki-laki di tempat penitipan anak lebih 
tinggi daripada perempuan (Bonvin et al., 2012). Penelitian 
lain juga mengatakan bahwa impetigo dapat ditularkan 
melalui kontak langsung pada penitipan anak (Adams       
et al., 2014). Hal ini sesuai dengan penelitian di Poliklinik 
Bagian Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin RS Al-Islam 
Bandung periode 1 Januari – 31 Desember 2013 dengan 
jenis kelamin terbanyak yaitu laki-laki sebanyak 23 pasien 
(53,5%) dan perempuan sebanyak 20 pasien (46,5%) 
(Rizani et al., 2016).

Pada satu pasien keluhan utama bisa lebih dari 
satu. Keluhan utama terbanyak pasien pada penelitian ini 
adalah lepuhan yaitu sejumlah 100 pasien (40%), 37 
pasien memliki keluhan lapuhan disertai dengan rasa 
gatal, dan 26 pasien memiliki keluhan lepuhan disertai 
dengan bercak merah. Pada beberapa pasien dengan 
keluhan lepuhan ini, mungkin saja pasien datang ke dokter 
saat gejala klinis papula pada impetigo non bulosa atau 
bula pada impetigo bulosa mulai muncul. Pada impetigo 
krustosa, papula di sekitar hidung dapat disertai dengan 
rasa gatal atau pruritus. Manifestasi awal impetigo 
krustosa adalah papula eritematosa yang dapat dengan 
cepat membentuk vesikula. Vesikula yang pecah 
kemudian membentuk erosi dan krusta (Miller, 2019). 
Impetigo non bulosa terjadi pada 70 persen kasus (Adams 
et al., 2014). Selain itu, penelitian lain juga mengatakan 
bahwa manifestasi awal yang muncul pada impetigo 

bulosa adalah makula eritematosa yang kemudian dengan 
cepat menjadi vesikula atau bula (James et al., 2016).

Berdasarkan lama sakit pada penelitian ini, 107 
pasien (64%) mengeluhkan sakit selama ≤ 7 hari. Pasien 
datang ke dokter agar mendapatkan terapi mungkin 
karena lokasi lesi terbanyak terdapat pada wajah, 
sehingga orang tua pasien mungkin merasa khawatir lesi 
dapat mengganggu penampilan pada wajah. Pada jenis 
impetigo krustosa, jenis lesi utama terdapat pada sekitar 
wajah. Jika tidak diobati, lesi akan meluas di lokasi baru 
dan menetap selama beberapa minggu (Miller, 2019). 
Penelitian lain juga mengungkapkan bahwa impetigo 
bulosa dan non bulosa dapat sembuh dalam waktu 
beberapa minggu (Cole dan Gazewood, 2007). Hal ini 
sesuai dengan penelitian lain bahwa jenis impetigo yang 
sering terjadi adalah impetigo krustosa dan lokasi lesi 
terbanyak terdapat pada wajah (Adams et al., 2014).

Berdasarkan riwayat kontak, terdapat 154 pasien 
(92%) yang tidak diketahui penyebab kontak sakitnya. 
Orang tua pasien mungkin tidak mengetahui atau lupa 
dengan keadaan sebelum sakit atau riwayat kontak 
langsung dengan pasien impetigo. Impetigo dapat dengan 
mudah menular melalui kontak langsung dan autoinokulasi 
yang dapat terjadi melalui jari, handuk, dan pakaian 
sehingga menyebabkan pembentukan lesi lain di area 
yang berdekatan (Adams et al., 2014). Hal serupa juga 
dikatakan oleh penelitian lain bahwa impetigo mudah 
menyebar melalui kontak langsung pada pasien impetigo 
di sekolah atau tempat penitipan anak. Insidensnya tinggi 
pada area dengan kebersihan yang buruk dan padat 
penduduk (Cole dan Gazewood, 2007).

Pada penelitian ini, sebanyak 136 pasien (82%) 
tidak memiliki riwayat penyakit penyerta. Beberapa riwayat 
penyakit penyerta pada 30 pasien antara lain adalah 9 
pasien mengalami dermatitis atopi, 3 pasien mengalami 
alergi, 1 pasien mengalami alergi dan hipotidroid, 2 pasien 
mengalami asma, 2 pasien mengalami acute 
nasopharyngitis, 1 pasien mengalami acute respiratory 
disease, 1 pasien mengalami tonsilitis, 2 pasien 
mengalami diare, 5 pasien mengalami common cold, 1 
pasien mengalami akalasia esofagus, 1 pasien mengalami 
epilepsi, 1 pasien mengalami fistel koronari, dan 1 pasien 
mengalami atresia ani. Mayoritas pasien mungkin 
menderita impetigo bukan karena sistem imun yang lemah 
akibat riwayat penyakit penyerta atau status gizi buruk, 
tetapi mungkin karena iklim panas dan lembab serta 
higiene yang buruk. Menurut penelitian di Utrecht, 25% 
pasien impetigo tidak memiliki riwayat komorbiditas medis 
lain (Loadsman et al., 2018). Faktor-faktor predisposisi 
yang dapat menyebabkan impetigo adalah trauma kulit, 
iklim panas dan lembab, kebersihan yang buruk, tempat 
penitipan anak, status gizi yang buruk, diabetes melitus 
atau komorbiditas medis lain. Impetigo juga mudah 
menyebar melalui kontak langsung (Adams et al., 2014).

Pada satu pasien lokasi lesi bisa lebih dari satu. 
Lokasi lesi pasien terbanyak pada penelitian ini adalah 
wajah yaitu sebanyak 74 pasien (27%). Jenis lesi 
terbanyak di area wajah adalah krusta, yaitu 54 pasien. 
Lokasi yang muncul pada impetigo non bulosa terdapat di 
wajah dan ekstremitas (Miller, 2019). Impetigo non bulosa 
dapat terjadi pada area yang mudah terkena trauma 
lingkungan seperti ekstremitas dan wajah terutama 
hidung, perioral, dan ekstremitas, sedangkan impetigo 
bulosa dapat terjadi pada tubuh, ketiak, ekstremitas, dan 
area intertriginosa seperti pantat (Adams et al., 2014). 
Penelitian lain mengatakan bahwa impetigo bulosa dapat 
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terjadi pada area lembab, area intertriginosa seperti 
pantat, ketiak, dan leher (Cole dan Gazewood, 2007).

Pada penelitian ini, jenis lesi yang didapatkan 
pada satu pasien bisa lebih dari satu. Jenis lesi terbanyak 
adalah makula yaitu sebanyak 121 pasien (30%), 75 
pasien terdapat makula disertai krusta, dan 50 pasien 
terdapat makula disertai erosi. Hal ini mungkin karena 
pasien datang saat manifestasi krusta atau erosi mulai 
muncul. Manifestasi awal yang muncul pada impetigo 
adalah makula eritematosa yang kemudian dengan cepat 
menjadi vesikula atau bula (James et al., 2016). Hal serupa 
juga diungkapkan oleh penelitian lain bahwa pada impetigo 
non bulosa lesi awal yang muncul adalah papula 
eritematosa yang berkembang menjadi vesikula yang 
mudah pecah dan berubah menjadi krusta dan erosi 
(Miller, 2019). Pada impetigo bulosa, manifestasi klinis 
yang muncul pertama kali adalah bula yang dapat muncul 
pada bagian tubuh manapun (James et al., 2016). Hal ini 
juga sesuai dengan jenis impetigo krustosa yang paling 
banyak pada penelitian ini. 70% kasus impetigo 
merupakan jenis krustosa (Adams et al., 2014).

Pada penelitian ini, sebanyak 166 pasien (100%) 
tidak dilakukan pemeriksaan penunjang. Tidak 
dilakukannya pemeriksaan penunjang karena secara 
umum, diagnosis pasien impetigo bulosa dan non bulosa 
didapatkan dari pemeriksaan klinis (Adams et al., 2014). 
Penelitian lain juga mengungkapkan bahwa diagnosis 
utama impetigo adalah dengan pemeriksaan klinis, 
sedangkan untuk identifikasi patogen penyebab dapat 
dilakukan dengan menggunakan kultur pada bagian kulit 
yang mengalami lesi (Galli et al., 2019). Pemeriksaan 
penunjang ini penting dilakukan jika agen penyebab 
resisten terhadap beberapa jenis antibiotik. Selain itu, hal 
serupa juga diungkapkan oleh penelitian lain bahwa 
diagnosis utama dilakukan dengan pemeriksaan klinis 
(Yeoh et al., 2016). Panduan Praktik Klinis Perhimpunan 
Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Indonesia Tahun 2017 
mengatakan pemeriksaan penunjang berupa pewarnaan 
gram dilakukan bila diperlukan saja. Pewarnaan gram 
akan menunjukkan cocci-chain Gram-positif (S. pyogenes) 
atau cluster (S. aureus). Namun, pemeriksaan penunjang 
penting jika terdapat komplikasi sistemik lainnya dan untuk 
mengetahui bakteri penyebab impetigo, terutama untuk 
MRSA. Ini penting karena berhubungan dengan gejala-
gejala terkait imunologis yang perlu dipantau saat pasien 
memiliki lesi yang luas dan adanya kekhawatiran infeksi 
sistemik (Miller, 2019).

Berdasarkan diagnosis, jumlah diagnosis 
terbanyak adalah impetigo krustosa yaitu sejumlah 108 
pasien (65%). Hal ini mungkin karena Infeksi 
Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, atau 
kombinasi keduanya merupakan penyebab umum pada 
impetigo non bulosa, sedangkan Impetigo bulosa 
disebabkan oleh bakteri Staphylococcus aureus (Miller, 
2019). Temuan ini sesuai dengan penelitian lain yang 
mengatakan bahwa impetigo non bulosa terjadi sebanyak 
70% kasus (Cole dan Gazewood, 2007). Penelitian yang 
dilakukan di Poliklinik Bagian Ilmu Kesehatan Kulit dan 
Kelamin RS Al-Islam Bandung periode 1 Januari – 31 
Desember 2013 juga menunjukkan bahwa jumlah pasien 
impetigo terbanyak adalah impetigo non bulosa (Rizani    
et al., 2016). Hal serupajuga diungkapkan oleh penelitian 
lain bahwa impetigo non bulosa merupakan impetigo yang 
sering terjadi, yaitu sekitar 70% kasus (Adams et al., 2014).

Dari hasil penelitian, terapi topikal yang paling 
sering diberikan pada pasien impetigo adalah natrium 

klorida 0,9% yaitu sejumlah 46 pasien (31%) dan natrium 
fusidat sejumlah 44 pasien (30%). Natrium klorida 0.9% 
dapat digunakan pada lesi yang masih basah. Hal ini 
sesuai dengan tata laksana pasien impetigo menurut 
Panduan Praktik Klinis SMF Ilmu Kesehatan Kulit dan 
Kelamin RSUD Dr. Soetomo Surabaya, terapi topikal yang 
digunakan untuk pasien impetigo adalah natrium fusidat, 
mupirosin, dan kompres natrium klorida 0.9%. Hal ini juga 
mendukung penelitian lain bahwa antibiotik topikal yang 
ampuh untuk pasien impetigo adalah mupirosin, asam 
fusidat, dan retapamulin. Retapamulin digunakan untuk 
pasien yang resisten dengan mupirosin dan asam fusidat 
(Galli et al., 2019). Selain itu, penelitian lain juga 
mengatakan bahwa mupirosin dan asam fusidat efektif 
untuk pasien impetigo dengan lesi lokal (Cole dan 
Gazewood, 2007). Hal serupa juga diungkapkan oleh 
penelitian lain bahwa mupirosin dan asam fusidat memiliki 
kemampuan menyembuhkan yang sama untuk pasien 
impetigo (Miller, 2019). Asam fusidat adalah antibiotik 
bakteriostatik dengan sifat bakterisidal pada konsentrasi 
yang lebih tinggi (Trubiano and Grayson, 2015).

Dari hasil penelitian, terapi sistemik yang paling 
sering diberikan pada pasien impetigo adalah kloksasilin 
yaitu sebanyak 108 pasien (61%). Hal ini sesuai dengan 
tata laksana pasien impetigo menurut Panduan Praktik 
Klinis SMF Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin RSUD Dr. 
Soetomo Surabaya, yang menyatakan bahwa terapi 
sistemik untuk pasien impetigo adalah ampisilin, 
amoksisilin, kloksasilin, dikloksasilin, eritromisin, dan 
klindamisin. Hal ini juga sesuai dengan yang diungkapkan 
oleh penelitian lain bahwa impetigo lebih sering 
disebabkan oleh Staphylococcus aureus yang sensitif 
terhadap dikloksasilin, oksasilin, atau kloksasilin (antibiotik 
golongan penisilin yang resisten terhadap penisilinase) 
(Miller, 2019). Kloksasilin adalah turunan semisintetik dari 
penisilin yang tahan terhadap penguraian oleh enzim 
penisilinase. Aktivitasnya luas dan bersifat bakterisidal 
terhadap sebagian besar Staphylococcus aureus yang 
memproduksi β-laktamase. Pasien yang alergi terhadap 
penisilin atau β-laktam, dapat menggunakan eritromisin 
sebagai pengganti (WHO, 2000).

Pada penelitian ini, status gizi pasien usia 0-60 
bulan diukur dengan menggunakan rumus berat badan 
dan umur pasien. Sedangkan pengukuran status gizi 
pasien dengan usia 5-18 tahun menggunakan rumus 
indeks massa tubuh dan umur pasien. Pada pasien 
dengan usia 0-60 bulan, status gizi yang sering ditemukan 
adalah pasien dengan gizi baik yaitu sebanyak 94 pasien 
(76%). Mayoritas pasien memiliki status gizi yang baik. 
Namun, kondisi iklim tropis yang panas dan lembab serta 
lingkungan penduduk yang padat mungkin dapat 
mempermudah penularan impetigo melalui kontak 
langsung. Kondisi iklim yang panas dan lembab, 
kurangnya air bersih, serta lingkungan padat penduduk 
merupakan beberapa faktor yang berperan penting dalam 
transmisi impetigo di area endemik (Yeoh et al., 2016). Hal 
serupa juga diungkapkan oleh penelitian lain bahwa 
impetigo dapat menyebar melalui kontak langsung (Adams 
et al., 2014). Selain itu, penelitian lain mengungkapkan 
bahwa beberapa faktor risiko terjadinya impetigo adalah 
kebersihan yang buruk dan kelembaban yang tinggi (Galli 
et al., 2019). Pada pasien dengan usia 5-18 tahun, status 
gizi yang sering ditemukan adalah pasien dengan status 
obesitas yaitu sebanyak 11 pasien (26%). Seperti keadaan 
malnutrisi lainnya, obesitas dapat merusak fungsi 
kekebalan tubuh, mengubah jumlah leukosit serta respon 
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imun yang dimediasi sel (de Heredia et al., 2012). Hal ini 
dijelaskan oleh penelitian lain bahwa imunosupresi dan 
kerusakan jaringan dianggap penting dalam proses 
patologis karena berhubungan dengan kemampuan untuk 
menghasilkan koagulase, leukosidin, dan toksin (Pereira, 
2014). Mungkin selain status gizi terdapat beberapa faktor 
pendukung lain yang ada pada seseorang dan dapat 
menimbulkan penyakit. Faktor-faktor predisposisi yang 
dapat menyebabkan impetigo adalah trauma kulit, iklim 
panas dan lembab, kebersihan yang buruk, tempat 
penitipan anak, status gizi yang buruk, diabetes melitus 
atau komorbiditas medis lain. Selain itu, impetigo mudah 
menyebar melalui kontak langsung (Adams et al., 2014). 
Mayoritas pasien mungkin menderita impetigo bukan 
karena sistem imun yang lemah akibat riwayat penyakit 
atau gizi buruk, tetapi karena iklim panas dan lembab serta 
kebersihan yang buruk.

Pada penelitian ini, sebanyak 132 pasien (79%) 
tidak melakukan kunjungan ulang. Hal ini mungkin karena 
pasien sudah merasa sembuh sehingga tidak datang lagi 
ke dokter untuk kontrol. Banyaknya pasien yang tidak 
kontrol mungkin disebabkan karena impetigo dapat lebih 
cepat sembuh dan mengurangi penyebaran lesi jika 
menggunakan pengobatan (Ghazvini et al., 2017). Selain 
itu, penelitian lain juga mengungkapkan bahwa impetigo 
bulosa dan non bulosa dapat sembuh dalam waktu 
beberapa minggu (Cole dan Gazewood, 2007).

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan
Diagnosis yang paling sering terjadi adalah 

impetigo krustosa, sejumlah 108 pasien (65%). Usia 
terbanyak adalah 1 bulan - 2 tahun, sejumlah 69 pasien 
(42%). Jenis Kelamin terbanyak adalah laki-laki, sejumlah 
87 pasien (52%). Keluhan utama terbanyak adalah 
lepuhan, sejumlah 100 pasien (40%). Lama sakit 

terbanyak adalah ≤  7 hari, sejumlah 107 pasien (64%). 
Terdapat riwayat kontak sejumlah 12 pasien (7%) dan 
sebanyak 136 pasien (82%) tidak memiliki riwayat penyakit 
penyerta. Lokasi lesi terbanyak adalah  wajah, sejumlah  
74 pasien (27%). Jenis lesi terbanyak adalah makula, 
sejumlah 121 pasien (30%). Pemeriksaan penunjang 
terbanyak adalah t i d a k  d i l a k u k a n  p e m e r i k s a a n  
penunjang, sejumlah  166  pasien (100%). Terapi topikal 
yang paling sering diberikan adalah natrium klorida 0.9%, 
sejumlah  46 pasien (31%). Terapi sistemik yang paling 
sering  diberikan  adalah  kloksasilin, sejumlah 108  pasien  
(61%).  Status gizi  yang  paling  banyak ditemukan pada 
rentang usia 0-60 bulan adalah gizi baik, sejumlah 94  
pasien  (76%). Status  gizi yang paling  banyak ditemukan 
pada rentang  usia5-18 tahun adalah obesitas, sejumlah 
11 pasien (26%) dan 22 (52%) tidak ada keterangan status 
gizi. Kunjungan ulang dilakukan oleh 34 pasien (21%) yang 
terdiri dari 26 pasien (16%) kontrol membaik dan 8 pasien 
(5%) kontrol tidak membaik.
.
Saran

Perlu dilakukan penelitian lanjutan mengenai 
kuman penyebab impetigo dan pola kepekaan antibiotik 
pasien impetigo di RSUD Dr. Soetomo.
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ABSTRACT: Background: Hemorrhagic Stroke as Intracerebral hemorrhage (ICH) is the sudden death of brain cells due to vascular 
ruptures in brain parenchyma which has a 40% mortality rate in the first month. 60% of patients of ICH have hypertension and if the blood 
pressure is uncontrolled, it will affect hematoma expansion and patient neurological status which could increase the risk of death. Objective: 
This study aims to determine the characteristics of ICH with hypertension. Methods: A retrospective descriptive study in the patient's medical 
record which is used total sampling of ICH patients with hypertension who get hospitalization in RSUD Dr. Soetomo from January 1st, 2016 
until December 31st, 2017. Results: 381 research's subject was found, the highest distribution are male (52.49%), upper than 50 years old 
(68.77%), hypertension stage 2 in 61.94% patient, Diabetes as a secondary disease in 27.56% patients, and the total cholesterol and 
triglyceride are dominated by desirable category. The conservative therapy was given for 85.83% patients and operative therapy was given 
for 14.17% patients. The patient's outcome was life at 61.94% and death at 38.06% with the highest death causes is cerebral herniation. 
Conclusion: ICH with hypertension is dominated with male patients, upper than 50 years old, hypertension stage 2, diabetes mellitus in few 
cases, lipid profile of total cholesterol and triglyceride are desirable, conservative therapy, and the outcome is life.

Keywords: Stroke, Intracerebral Hemorrhage, Hypertension

ABSTRAK: Latar Belakang: Stroke Intracerebral Hemorrhage (ICH) merupakan kematian mendadak sel otak akibat rupturnya vaskular 
pada parenkim otak yang memiliki risiko mortalitas sebesar 40% pada bulan pertama. 60% pasien stroke ICH memiliki hipertensi dan 
apabila tekanan darah tidak terkontrol akan mempengaruhi ekspansi hematoma dan status neurologis yang meningkatkan risiko kematian. 
Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik penderita stroke ICH dengan hipertensi. Metode: Penelitian deskriptif 
retrospektif pada rekam medis pasien dengan pengambilan sampel keseluruhan dari pasien stroke ICH dengan hipertensi yang melakukan 
rawat inap di RSUD Dr. Soetomo dari 1 Januari 2016 – 31 Desember 2017. Hasil: Didapatkan 381 subjek penelitian, distribusi terbesar yaitu 
laki-laki (52,49%), usia di atas 50 tahun (68,77%), hipertensi tingkat 2 pada 61,94% pasien, diabetes pada 27,56% pasien, dan kolesterol 
total dan trigliserida didominasi dengan kategori normal. Pemilihan terapi konservatif diberikan pada 85,83% pasien dan terapi operatif pada 
14,17% pasien. Luaran pasien yaitu hidup 61,94% dan meninggal 38,06% dengan penyebab kematian tertinggi yaitu herniasi cerebri. 
Kesimpulan: Gambaran stroke ICH dengan hipertensi didominasi laki-laki, usia di atas 50 tahun, hipertensi tingkat 2, sebagian kecil dengan 
diabetes melitus, profil lipid kolesterol total dan trigliserida normal, terapi konservatif dan luaran pasien hidup.

Kata Kunci: Stroke, Intracerebral Hemorrhage, Hipertensi

Korespondensi: Annora Zerlina Lysandra, Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Jl. Mayjen Prof. Dr. Moestopo No. 47 Surabaya 
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PENDAHULUAN

Stroke Intracerebral Hemorrhage (ICH) adalah 
penyakit serebrovaskular non-traumatik mendadak yang 
terjadi akibat pecahnya pembuluh darah otak. Hal ini 
menyebabkan pembengkakan dan peningkatan tekanan 
otak sehingga terjadi kematian dari sel dan jaringan otak 
(National Heart, Lung, and Blood Institute, 2018). Tercatat 
bahwa, stroke menempati posisi kedua penyebab 
kematian di dunia dengan jumlah sekitar 6,7 juta kematian 
setiap tahunnya dan merenggut nyawa setiap 5 detiknya 
(Stroke Association, 2017). Stroke ICH sendiri merupakan 
penyebab utama dari morbiditas dan mortalitas pasien 
stroke dengan kasus kematian di bulan pertama sebesar 
40% dan meningkat menjadi 54% pada satu tahun (Kim   
et al., 2014 & Steiner et al., 2014).

Faktor risiko pemicu stroke ICH dibedakan 
menjadi faktor risiko non-modifiable dan modifiable. 
Faktor non-modifiable berupa pertambahan usia, jenis 
kelamin laki-laki, cerebral amyloid angiopathy (CAA), dan 

etnis asia. Faktor modifiable yaitu hipertensi, diabetes 
melitus, penyakit jantung iskemik, merokok, konsumsi 
alkohol berlebihan, dislipidemia, transient ischemic attack 
(TIAs), stenosis arteri carotid, riwayat keluarga, dan obat-
obat seperti antikoagulan, antiplatelet dan obat 
simpatomimetik (Joon An et al., 2017).

Pasien stroke ICH dengan hipertensi memiliki 
persentase yang besar yaitu 60-70%. Hipertensi 
meningkatkan risiko terkena stroke ICH oleh karena 
mekanisme penurunan elastisitas arteri otak sehingga 
meningkatkan kerentanan terhadap ruptur spontan (Al- 
Mufti et al., 2018). Profil lipid merupakan faktor risiko yang 
meningkatkan terjadinya stroke ICH dengan penurunan 
kadar kolesterol total, low density lipoprotein (LDL), dan 
trigliserida (Ma et al., 2016). Diabetes merupakan 
akselerasi dari penuaan vaskular yang memiliki risiko dua 
kali terkena ICH dibanding non-diabetes. Kondisi 
hiperglikemia pada diabetes berhubungan dengan 
pembesaran ukuran infark dan luaran neurobehavioral 
yang buruk (Hill, 2014). Pemberian terapi secara 
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konservatif dan operatif pada kasus stroke ICH 
bergantung terhadap kondisi pasien, namun secara 
teoritis prosedur operatif digunakan sesegera mungkin 
pada pasien dengan disorientasi neurologis atau 
mengalami penekanan batang otak akibat herniasi dan 
mengurangi efek patologis dari hematoma (Hemphill et al., 
2015).

Pemahaman tentang gambaran distribusi dari 
faktor risiko pada pasien stroke ICH akan mempengaruhi 
pemilihan terapi dan prediksi hasil luaran pasien.

TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui gambaran karakteristik berupa jenis kelamin, 
usia, tingkat hipertensi, diabetes melitus, profil lipid, terapi, 
dan luaran pasien stroke ICH dengan hipertensi di RSUD 
Dr.Soetomo sehingga dapat dilakukan upaya dan terapi 
yang efektif dengan memaksimalkan hasil luaran terbaik 
bagi pasien.

METODE 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif 
retrospektif yang bertujuan untuk mengetahui karakteristik 
pasien stroke intracerebral hemorrhage dengan hipertensi 
di rawat inap RSUD Dr. Soetomo pada 1 Januari 2016 – 31 
Desember 2017. Penelitian ini dilakukan dari September 
2018 – Mei 2019 di rekam medis pusat RSUD Dr. Soetomo 
menggunakan data sekunder yaitu rekam medis pasien. 
Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik total 
sampling yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. 
Kriteria inklusi berupa pasien stroke ICH dengan 
hipertensi dan memiliki rekam medis yang lengkap 
sedangkan kriteria eksklusi yaitu pasien dengan stroke 
pendarahan namun bukan termasuk stroke ICH dan 
pasien stroke ICH tanpa hipertensi.

Total Pasien Stroke ICH periode 1 Januari 2016 – 
31 Desember 2017 di RSUD Dr.Soetomo yaitu 760 pasien 
dan setelah disortir didapatkan 512 pasien stroke ICH 
dengan hipertensi. Setelah dilakukan pendataan 
berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi ditemukan subjek 
penelitian berjumlah 381 rekam medis pasien. 
Selanjutnya pengolahan dan analisis data menggunakan 
program komputer berupa microsoft excel dan SPSS 
kemudian disajikan dalam bentuk tabel distribusi 
frekurensi.

HASIL

Pada Tabel 1. didapatkan bahwa dari 381 sampel 
pasien berdasarkan distribusi jenis kelamin terbanyak 
yaitu laki-laki sebanyak 200 pasien (52,49%) dan pada 
wanita yaitu 181 pasien (47,51%). Pada distribusi umur 

dikategorikan menjadi 3 kategori yaitu ≤ 40 tahun, 41 - 50 
tahun, dan > 50 tahun. Usia yang mendominasi penyakit 
stroke ICH yaitu > 50 tahun dengan total 262 pasien 
(68,77%), pada usia dibawah ≤ 40 tahun hanya 15 pasien 
(3,94%), dan usia 41 – 50 tahun pada 104 pasien 
(46,75%). Hal ini menunjukkan terjadinya peningkatan 
risiko terjadinya stroke ICH seiring bertambahnya usia. 
Secara keseluruhan rata -rata usia pasien yaitu 56,24 
tahun dengan rentang usia dimulai dari 21 tahun hingga 91 
tahun.

Hipertensi dibagi menjadi 3 kategori pada pasien 
stroke intracerebral hemorrhage yaitu hipertensi stage 1 

yaitu 10 pasien (2,62%), hipertensi stage 2 yaitu 236 
pasien (61,94%), dan hipertensi krisis yaitu 135 pasien 
(35,43%). Secara keseluruhan tekanan darah pasien 
memiliki rata-rata tekanan darah sistolik yaitu 176,52 
mmHg dan tekanan darah diastolik yaitu 100,70 mmHg. 
Pasien stroke ICH sendiri didominansi oleh pasien tanpa 
diabetes melitus yaitu 276 pasien (72,44%) dan pasien 
dengan diabetes melitus yaitu 105 pasien (27,56%).

Modalitas jenis tindakan terapi pada pasien 
stroke ICH yaitu terapi konservatif pada 327 pasien 
(85,83%) dan pemberian terapi operatif pada 54 pasien 
(14,17%) yang didominansi dengan jenis tindakan 
external ventriculo drainage (EVD). Luaranpasien 
dikategorikan hidup dan meninggal pada saat keluar 
rumah sakit. Didapatkan pasien dengan luaran baik yaitu 
hidup pada 236 pasien (61,94%) dan luaran buruk yaitu 
meninggal pada 145 pasien (38,06%). Luaran pasien 
tentunya dipengaruhi faktor- faktor risiko yang 
memperberat keadaan dari stroke ICH. Luaran meninggal 
pada pasien didominansi akibat herniasi cerebri.

Tabel 1. Distribusi Karakteristik Pasien Stroke ICH 
Dengan Hipertensi

 
Karakteristik

pasien

    
 

 
Kategori N  % 

       
 Jenis Perempuan 181 
 Kelamin Laki-Laki 200 
  
      

≤ 40 15     
 Usia 41-50 104 
   

 

  > 50 262 

  
47,51% 

52,49%  
3,94%  

27,30%  
68,77 % 

     

  

Hipertesi
 

10 
  

Stadium 1 
    

 Hipertensi
 

Hipertensi 236 

 
Stadium 2     

  Hipertensi 
135 

  Krisis   
Non-Diabetes

   

Mellitus
 

276 

2,62% 

61,94% 

35,43% 

72,44% 

Gula Darah

 
  

Diabetes 
105Mellitus  

Terapi  

Konservatif 327
  

Operatif 54 

Luaran
 Meninggal 145

  Hidup 236

 27,56%  
 85,83% 
 
14,17% 

 38,06% 
 61,94%

Tabel 2. Distribusi Profil Lipid Pada Pasien Stroke ICH 
Dengan Hipertensi

 
Profil Lipid 

Range
 

Kategori N %  
(mg/dL)      

  < 200 Desirable 138 58,23% 
 

Total
 

239 High 61
 

25,74%
 

 
  

  
≥ 240 High 38 16,03% 

 

Total

  
 237 100% 

  < 150 Desirable 182 76,79% 
 

Trigliserida 
150-199  Borderline 34 14,35% 

  High 
   

 

  
≥ 200 High 21 8,86% 

 
Total

 
 237 100% 
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Pada Tabel 2. Didapatkan distribusi profil lipid pasien 
stroke ICH dengan hipertensi di RSUD Dr. Soetomo 
periode 2016 – 2017. Dari 381 sampel penelitian, 
pemeriksaan profil lipid hanya dilakukan pada 237 pasien 
yang disesuaikan oleh indikasi dokter. Pada 237 pasien 
dijumpai bahwa profil kolesterol total dengan kategori 
desirable sebanyak 138 pasien (58,23%), borderline high 
yaitu 61 pasien (25,74%) , dan high yaitu 38 pasien 
(16,03%) dengan rata-rata keseluruhan kolesterol total 
yaitu 194,86 mg/dL. Pada fraksi lipid trigliserida dijumpai 
kategori desirable sebanyak 182 pasien (76,79%), 
borderline high yaitu 34 pasien (14,35%), dan high yaitu 21 
pasien (8,86%) dengan rata -rata keseluruhan trigliserida 
yaitu 123,02 mg/dL. Pada kedua jenis fraksi lipid berupa 
kolesterol total dan triglisireda memiliki rentang lipid dalam 
batas normal.

PEMBAHASAN

Pada penelitian ini didapatkan bahwa jenis 
kelamin yang mendominasi stroke ICH yaitu laki-laki. 
Penelitian lain juga menyebutkan bahwa laki-laki 
mendominasi dengan persentasi 52,4% sedangkan pada 
wanita yaitu 47,6%. (Roquer et al., 2016). Hal ini juga 
diungkapkan oleh Ikram et al., 2012 bahwa kejadian stroke 
ICH pada wanita 15% lebih rendah dibandingkan pria. 
Perbedaan jenis kelamin ini dikaitkan dengan dua 
kemungkinan mekanisme yaitu pengaruh kontribusi 
hormon seks terutama estrogen yang bersifat 
neuroprotektif pada wanita usia muda dan peranan 
genetik seks yang mempengaruhi risiko stroke, 
kerentanan, dan luaran pasien (Sohrabji and Hurn, 2017).

Pasien stroke ICH pada penelitian ini 
didominansi oleh usia diatas 50 tahun. Penelitian lain 
mengungkapkan bahwa stroke hemoragik terbesar yaitu 
pada usia 51-55 tahun yaitu 37,5% (Budi and Bahar, 
2017). Distribusi stroke ICH terbanyak juga ditemukan 
pada usia 40-59 tahun yaitu 57 % (Siwi et al., 2016). Pada 
penelitian lain juga menegaskan bahwa pada usia 60 
tahun ke atas akan meningkatkan risiko terjadinya ICH 
disertai mortalitas dan morbiditas yang tinggi. peningkatan 
usia memiliki pengaruh pada perubahan kardiovaskular 
dan saraf pusat, hal ini sejalan dengan terjadinya kondisi 
kronis termasuk hipertensi essential, penyakit jantung 
koroner, atrial fibrilasi, penyakit jantung dan diabetes 
melitus yang beresiko menjadi stroke ICH. Efek penuaan 
akan berpengaruh pada mikrovaskular otak yaitu 
penurunan kepadatan vaskular, mikroemboli otak, 
penebalan membran basalis pembuluh darah, disfungsi 
endotel, peningkatan permeabilitas sawar darah otak, dan 
terjadi perubahan volume otak akibat atrofi neuronal 
(Camacho et al., 2015).

Tekanan darah tinggi sangat erat kaitannya 
dengan stroke ICH yang mana 60 – 84 % pasien memiliki 
tekanan darah tinggi pada fase stroke akut (Chu and 
Sansing, 2017) . Penelitian lain juga menyebutkan bahwa 
95,8% pasien memiliki riwayat hipertensi (Budi dan Bahar, 
2017). Hal ini sesuai dengan hasil penelitian ini yang mana 
lebih dari setengah pasien stroke ICH memiliki hipertensi 
dan didominansi oleh hipertensi tingkat 2 yaitu tekanan 

darah sistolik ≥ 140 mmHg atau tekanan darah diastolik     

≥90  mmHg  berdasarkan  klasifikasi  whelton et  al., 2018. 
Penelitian Amboro et al., 2015 mencatat bahwa tekanan 
darah yang mencapai >140/90mmHg yaitu 53,6%. 
Hipertensi ini sendiri terjadi karena interaksi berbagai 
faktor yaitu stress, nyeri, peningkatan ICP, dan persisten 

premorbid pada tekanan darah. Tekanan darah tinggi ini 
berhubungan dengan luaran buruk bagi pasien karena 
hipertensi kronis dapat menyebabkan pembesaran 
ekspansi hematoma, penurunan neurologis yang 
signifikan, kematian dan juga peningkatan angka 
ketergantungan hidup (Hemphil et al., 2015).

Pasien dengan diabetes melitus pada penelitian 
ini terlihat tidak dominan. Pada penelitian lain juga 
menyebutkan bahwa diabetes melitus pada kejadian 
stroke ICH memiliki persentase terendah yaitu hanya 6,1 
% (Tondang et al.,2017). Pada penelitian lain juga 
ditemukan bahwa hanya 33,1% pasien memiliki diabetes 
melitus (Hesami et al., 2015). Meskipun persentase 
rendah, penelitian lain mengungkapkan Penderita 
diabetes sendiri memiliki risiko relatif 1,6 kali terkena 
stroke ICH dibandingkan pasien yang tidak menderita DM 
(Ikram et al., 2012). Mekanisme terjadinya stroke akibat 
diabetes melitus yaitu terjadi disfungsi endotel vascular, 
peningkatan kekakuan arteri, peradangan sistemik dan 
penebalan basal kapiler (Chen et al.,2016) dan pada studi 
di Asia didapatkan bahwa diabetes merupakan faktor 
independen terhadap luaran pasien yang buruk. Hal ini 
dikaitkan dengan peningkatan risiko relatif kematian yaitu 
52% setelah 30 hari setelah mengalami stroke ICH (Joon 
An et al., 2017 & Boulanger et al., 2016).

Pada penelitian ini pasien Stroke ICH yang 
mengalami profil lipid yang tinggi dari kolesterol total yaitu 
16,03% dan Trigliserida yang tinggi yaitu 8,86%. Namun 
secara keseluruhan pasien memiliki profil lipid yang 
normal. Peningkatan trigliserida 1 mmol/L diduga 
berhubungan dengan penurunan risiko relatif terjadinya 
stroke ICH yaitu 0,85 (Ma et al., 2016). Hal ini 
menunjukkan bahwa peningkatan trigliserida lebih 
memberikan efek proteksi dari stroke ICH. Pada penelitian 
lain juga mengobservasi bahwa kolesterol total yang 
sangat rendah dapat meningkatkan risiko terjadi cerebral 
microbleeds yang berhubungan dengan stroke (Romero 
et al., 2014). Pasien dengan stroke ICH umumnya memiliki 
Kolesterol total < 160 mg/dL yang berhubungan dengan 
perburukan kondisi neurologis dan luaran yang buruk 
pada 3 bulan kedepan (Chen et al., 2017).

Pemilihan jenis terapi dibagi menjadi terapi 
secara konservatif yaitu 85,83 % dan terapi operatif 
sebesar 14,17% yang mana terapi operatif ini didominansi 
dengan tindakan EVD. Pada suatu penelitian lain juga 
didapatkan bahwa terapi konservatif lebih dominan yaitu 
82,4% dan tindakan operatif hanya 17,6% untuk 
menangani pasien stroke ICH (Tondang et al., 2017). Pada 
sebuah penelitian di China hanya 10% penderita yang 
menerima prosedur operatif, sedangkan lainnya 
mendapatkan terapi anti hipertensi dini dan obat 
pengeceran darah secara intravena (Wu et al.,2019). 
Pemberian terapi operatif disesuaikan dengan indikasi 
berupa disorientasi neurologis atau terjadi penekanan 
batang otak (Hemphill et al., 2015).

Luaran pasien didominansi dengan kondisi 
pasien yang baik yaitu hidup. Namun meskipun demikian 
jumlah pasien dengan luaran meninggal memiliki 
persentase cukup tinggi. Pada penelitian lain 
dikemukakan bahwa 20,5 % pasien meninggal dalam 30 
hari pertama dan 14,1 % meninggal dalam waktu 3 bulan 
(Finocchi et al., 2018). Pada penelitian lain juga ditemukan 
21 % pasien meninggal (Rai and Kumar, 2017). Pada 
sebuah studi di Asia, demam, tingkat kesadaran yang 
rendah, ukuran hematoma yang luas, terdapat 
intraventricular hemorrhage, dan diabetes adalah faktor 



yang dapat memperburuk luaran pasien secara 
independen (Joon An et al., 2017) . Pada usia lebih tua 
memberikan luaran lebih buruk dibanding usia muda hal 
ini dikarenakan volume pendarahan pada usia tua lebih 
besar yang diduga akibat rendahnya kadar serum kasium 
tubuh dan juga pada usia tua dikaitkan dengan cerebral 
amyloid angiopathy (Inoue et al., 2018). Pada hipertensi 
tahap akut dapat menyebabkan pendarahan 
berkelanjutan dan menyebabkan ekspansi hematoma. 
Fluktuasi dari tekanan darah itu sendiri dapat 
memperbesar edema disekitar hematoma serebral, ketika 
kapasitas autoregulator dari otak terganggu mungkin 
dapat meningkatkan cedera jaringan perihematoma, 
hipoperfusi, dan memperkuat kerusakan otak sekunder 
sehingga tingkat mortalitas akan lebih tinggi pada pasien 
stroke ICH dengan hipertensi (Lattanzi et al., 2015). 
Penyebab kematian terbesar pada stroke ICH penelitian 
ini yaitu herniasi serebri. Pada penelitian lain didapatkan 
bahwa 58,5% kematian stroke ICH disebabkan oleh 
herniasi cerebri. Tingkat mortalitas pada stroke ICH dapat 
dikatakan 100% apabila ICH terletak di batang otak dan 
merupakan konversi pendarahan dari infark serebral (Hu 
et al., 2013)

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan
Gambaran karakteristik stroke Intracerebral 

Hemorrhage dengan hipertensi didominasi laki-laki, usia 
di atas 50 tahun, hipertensi tingkat 2, terdapat diabetes 
melitus pada sebagian kecil pasien, profil lipid berupa 
kolesterol total dan trigliserida pada kategori normal, terapi 
konservatif, dan luaran hidup.

Saran
Berdasarkan hasil penelitian dapat disarankan 

kepada masyarakat untuk melakukan kontrol kesehatan 
rutin dan menjaga pola hidup sebagai upaya pencegahan 
terkait stroke ICH. Diharapkan pula terdapat penelitian 
lanjutan terkait gambaran karakteristik pasien stroke ICH 
yang dapat direpresentasikan dengan sampel lebih luas 
berupa penelitian Multi Center dan total sampel yang 
digunakan lebih banyak sehingga dapat digunakan 
sebagai kajian ilmu yang lebih mendalam.
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ABSTRACT: Background: Determining seizure type is a challenging thing for doctors. Often, patient with seizure and epilepsy experienced 
misdiagnoses, because of difficulty in determing epileptic seizure and the seizure type. Even though, determining the seizure type is the  first 
step in order to make an accurate diagnosis of epilepsy and choosing the appropriate treatment. Seizure type classification is not yet known 
by most doctors, because of this the data about the prevalence of seizure type is needed in order to give the big picture about the distribution 
of seizure type. Objective: This study aims to know the characteristics of seizure type in accordance with the ILAE 2017 Classification in 
order to use as a base of treatment and further diagnostic determination. Method: This study is a descriptive study using primary and 
secondary data of adult epilepsy patient at Neurology Department Dr. Soetomo General Hospital within time period of November – 
Desember 2018. Result : Characteristics of adult epilepsy patient consists of 56.72% female, with the highest age range between 31 – 40 
years old, the majority of patient doesn’t work or work as a housewife. Seizure type distribution consists of 27.85% focal seizure, 35.44% 
focal to blateral seizure, 36.71% general seizure and manifestation of seizure is motoric in 86.08% patient. Conclusion: For patient with 
focal seizure, the most common type is focal tonic seizure, for focal to bilateral seizure, the most common type is focal to bilateral tonic clonic 
seizure, for general seizure, the most common type is general tonic seizure 
 
Keywords: Seizure, Seizure Type Classification, ILAE 2017 

ABSTRAK: Latar Belakang: Penentuan diagnosis tipe kejang masih merupakan salah satu yang cukup sulit untuk para dokter. Tidak 
jarang pasien kejang dan epilepsi mengalami salah diagnosis, karena kesulitan penentuan bangkitan epileptik maupun penentuan 
klasifikasi tipe kejang. Padahal, penentuan tipe kejang merupakan langkah pertama dalam menegakkan diagnosis epilepsi yang akurat dan 
pemilihan terapi untuk penderita epilepsi. Klasifikasi tipe kejang belum banyak diketahui oleh para dokter, oleh karena itu diperlukan data 
prevalensi tipe kejang untuk memberikan gambaran umum distribusi tipe kejang. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
karakteristik tipe kejang yang sesuai dengan klasifikasi ILAE 2017 sehingga dapat digunakan sebagai acuan pengobatan dan penentuan 
diagnosis lebih lanjut. Metode: Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif menggunakan data primer dan sekunder pasien epilepsi 
dewasa di SMF. Neurologi RSUD Dr. Soetomo periode November – Desember 2018. Hasil : Simpulan: Karakteristik pasien epilepsi dewasa 
terdiri dari 56,72% perempuan, rentang usia tertinggi 31 – 40 tahun, pekerjaan mayoritas tidak bekerja dan ibu rumah tangga. Tipe kejang 
didapatkan 27,85% kejang fokal, 35,44% kejang fokal menjadi bilateral, 36,71% kejang general dengan manifestasi kejang motorik 86,08%. 
Simpulan: Pada kejang fokal didapatkan bentuk kejang paling banyak adalah kejang fokal tonik, pada kejang fokal menjadi bilateral bentuk 
kejang paling banyak adalah kejang fokal menjadi bilateral tonik klonik, dan pada kejang general bentuk kejang paling banyak adalah kejang 
general tonik. 
 
Kata kunci: Kejang, Klasifikasi Tipe Kejang, ILAE 2017 

Korespondensi:  Benny  Iswanto  Pantoro, Program  Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran  Universitas  Airlangga Surabaya, Telepon: 
082298605928, E-mail: bennyiswanto40@gmail.com.

PENDAHULUAN

Kejang adalah gejala dari gangguan otak yang 
terjadi dikarenakan aktivitas elektrik yang tidak normal. 
Ketika orang awam mendengar kata kejang, mereka 
sering berpikir mengenai konvulsi, namun sebenarnya 
kejang dan konvulsi ini merupakan dua gejala yang 
berbeda. Tidak semua kejang adalah konvulsi. (NIH, 
2017) Konvulsi sendiri merupakan sebuah kata sifat yang 
didefiniskan sebagai kontraksi secara tak sengaja 
(involunter) dan kasar yang abnormal atau merupakan 
serentetan kontraksi dari otot. (Merriam-Webster, 2018) 
Kejang dapat disebabkan oleh banyak hal, antara lain 
abnormalitas di otak, penggunaan obat-obatan, demam 
yang tinggi, luka di kepala, maupun penyakit-penyakit lain. 
Kejang yang terjadi akibat abnormalitas di otak disebut 
dengan bangkitan epileptik, dan apabila terjadi berulang 
dinamakan epilepsi. (NIH, 2017)

ILAE (International League Against Epilepsy) 
merupakan sebuah organisasi internasional yang 
bergerak dalam bidang kejang dan epilepsi. ILAE 
menyumbang banyak pemikiran mengenai kejang dan 
epilepsi, salah satu nya adalah mengenai klasifikasi 
seizure type (tipe kejang), yang mana hal ini diharapkan 
dapat mengembangkan sebuah bahasa yang sama di 
seluruh dunia untuk berkomunikasi mengenai fakta-fakta 
dari epilepsi. Dan dengan adanya penyamaan terminologi 
di seluruh dunia, diharapkan dapat mempermudah 
komunikasi antar negara di dunia dalam membicarakan 
kejang dan epilepsi, termasuk juga sindroma epilepsi. 
(ILAE, 2018) Oleh karena itu, sampai saat ini, pemikiran 
ILAE mengenai kejang dan epilepsi masih digunakan 
secara luas di seluruh dunia. Tidak semua dokter mampu 
menentukan dan mendiagnosa tipe kejang dengan benar. 
Sekitar 20% sampai 30% pasien dengan bangkitan 



epileptik di dunia ternyata salah diagnosis dan sebenarnya 
bukan bangkitan epileptik. Salah diagnosis/misdiagnosis 
ini dapat berupa penyakit lain yang salah didiagnosis 
sebagai bangkitan epileptik, ataupun salah dalam 
menentukan tipe bangkitan epileptik dan sindroma 
epilepsi. Penyakit lain yang sering salah diagnosis adalah 
Psychogenic Non-Epileptic Seizure (PNES) dan sinkop 
(pingsan), hal ini dikarenakan keduanya memiliki 
manifestasi yang mirip dengan kejang bangkitan epileptik. 
(Benbadis, 2009)

Klasifikasi tipe kejang adalah hal yang penting, 
dikarenakan klasifikasi tipe kejang ini nantinya akan 
berpengaruh pada diagnosis epilepsi dan diagnosis 
sindroma epilepsi. Selain itu juga, pemilihan obat anti 
epilepsi/anti-epileptic drug (OAE/AED) sangat bergantung 
pada tipe kejang yang dialami pasien, dikarenakan obat 
tersebut hanya dapat mengobati tipe kejang tertentu dan 
tidak dapat digunakan pada tipe kejang yang lain, bahkan 
dapat memperparah gejala. (Epilepsy Foundation, 2016; 
Katzung, 2018) Oleh karena itu, pemilihan pengobatan 
untuk pasien kejang memerlukan pengetahuan tentang 
tipe kejang yang dialami pasien.

Sampai sekarang, belum didapatkan data 
mengenai prevalensi klasifikasi tipe kejang berdasarkan 
klasifikasi Seizure Type ILAE 2017 di RSUD (Rumah Sakit 
Umum Daerah) Dr. Soetomo, salah satu faktornya adalah 
karena klasifikasi ini tergolong baru dan masih belum 
banyak diketahui para dokter. Padahal, untuk seorang 
dokter, pengetahuan dasar mengenai klasifikasi tipe 
kejang ini sangat penting dan dibutuhkan, karena selain 
digunakan sebagai acuan untuk memberikan pengobatan 
yang sesuai, juga digunakan sebagai acuan untuk 
menentukan diagnosis epilepsi dan lebih lanjut lagi 
sindroma epilepsi, dan dengan mengetahui sindroma 
epilepsi, seorang dokter dapat memberikan pelayanan 
kesehatan yang maksimal kepada pasien dalam bidang 
terapi, etiologi, prognosis, dan edukasi. Oleh karena itu, 
penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat 
memberikan data terbaru mengenai klasifikasi tipe kejang 
pada pasien dewasa di RSUD Dr. Soetomo yang 
berdasarkan klasifikasi Seizure Type terbaru yang 
dikeluarkan ILAE pada tahun 2017.

TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
bagaimana profil klasifikasi tipe kejang pada pasien 
epilepsi dewasa di SMF Neurologi RSUD Dr. Soetomo 
Surabaya yang sesuai dengan klasifikasi Seizure Type 
ILAE 2017.

METODE

Penelitian ini menggunakan lembar pengumpul 
data yang diisi berdasarkan hasil wawancara dan rekam 
medik. Rekam medik digunakan untuk mendapatkan data 
kontak dan data pribadi pasien, sedangkan wawancara 
dilakukan untuk mendapatkan data primer dari pasien 
mengenai penyakitnya. Penelitian ini telah mendapatkan 
izin dari Badan Penelitian dan Pengembangan Rumah 
Sakit Dr. Soetomo Surabaya dengan nomor sertifikat etik 
1009/KEPK/III/2019. Penelitian ini menggunakan metode 
penelitian deskriptif dengan rancangan cross sectional. 
Pengambilan sampel menggunakan metode total 
sampling pada periode November – Desember 2018. Data 
primer dan sekunder yang didapatkan akan diolah untuk 

menentukan tipe kejang yang dialami pasien dengan 
mengacu pada klasifikasi Seizure Type ILAE 2017.

HASIL

Jumlah pasien epilepsi yang memiliki data 
pribadi lengkap dan terdaftar pada periode November– 
Desember 2018 di Instalasi Rawat Jalan dan Instalasi 
Rawat Inap SMF Neurologi adalah 110 pasien. Setelah 
memasukkan kriteria inklusi dan ekslusi, didapatkan 67 
pasien yang termasuk sampel pada penelitian ini. Variabel 
yang terdapat dalam penelitian ini adalah usia, jenis 
kelamin, pendidikan terakhir, pekerjaan saat ini, jumlah 
tipe kejang, tipe kejang berdasar onset, dan tipe kejang 
berdasar manifestasi.

Distribusi usia pasien epilepsi dewasa di SMF 
Neurologi

Tabel 1. Distribusi usia pasien epilepsi dewasa periode 
November – Desember 2018 di SMF Neurologi 
RSUD Dr. Soetomo Surabaya

Usia Jumlah (n) Persentase (%)
 

   
  

≤ 30 tahun 16 23,88 
31 – 40 tahun 17 25,37 
41 – 50 tahun 15 22,39 
51 – 60 tahun 11 16,42 

≤ 61 tahun 8 11,94 
Total 67 100,00 

 

Tabel 2. Distribusi jenis kelamin pasien epilepsi dewasa 
periode November – Desember 2018 di SMF 
Neurologi RSUD Dr. Soetomo Surabaya.

Jenis kelamin

  

Persentase (%)

 

p - value 

 

 Frekuensi    

Laki-laki 29 43,28  

Perempuan 38 56,72 0.272 
Total 67 100,00  

Berdasarkan perolehan data hasil wawancara, 
jumlah penderita epilepsi pada penelitian ini paling banyak 
pada rentang usia 31 – 40 tahun, yakni sebanyak 17 orang 
dengan persentase sebesar 25,37% (Tabel 1). Dari data 
keseluruhan pasien, didapatkan usia paling muda adalah 
18 tahun dan usia paling tua adalah 74 tahun

Distribusi jenis kelamin pasien epilepsi dewasa di 
SMF Neurologi

Berdasarkan perolehan data hasil wawancara, 
jenis kelamin penderita epilepsi pada penelitain ini 
mayoritas adalah perempuan, yakni sebanyak 38 orang 
dengan persentase sebanyak 56,72% (Tabel 2) 
Berdasarkan uji beda menggunakan chi-square, 
didapatkan p-value sebesar 0.272, hal ini menandakan 
bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan antara jenis 
kelamin laki-laki maupun perempuan dalam distribusi 
pasien epilepsi.

Distribusi pendidikan terakhir pasien epilepsi dewasa 
di SMF Neurologi

Berdasarkan perolehan data hasil wawancara, 
pendidikan terakhir penderita epilepsi pada penelitain ini 

Benny Iswanto Pantoro:    231Karakteristik Tipe Kejang



 

 

 

mayoritas adalah Tamat SD, yakni sebanyak 15 orang 
dengan persentase sebanyak 22,39%, kemudian disusul 
dengan Tamat SMA sebanyak 13 orang dengan 
persentase 19,40%. (Tabel.3) Pada penelitian ini, 
mayoritas penderita epilepsi adalah yang memiliki 
pendidikan tinggi (Tamat SD – S1 sederajat), yaitu 
sebanyak 57 orang dengan persentase 85,08%. (Tabel 4) 
Berdasarkan uji beda menggunakan chi-square, 
didapatkan p-value sebesar 0.000, hal ini menandakan 
bahwa terdapat perbedaan signifikan antara tingkat 
pendidikan rendah (tidak sekolah – tidak tamat SD) dan 
tingkat pendidikan tinggi (tamat SD – S1 sederajat) dalam 
distribusi pasien epilepsi.

Distribusi pekerjaan pasien epilepsi dewasa di SMF 
Neurologi

Tabel 3. Distribusi pendidikan terakhir pasien epilepsi 
dewasa periode November – Desember 2018 di 
SMF Neurologi RSUD Dr. Soetomo Surabaya.

 
Pendidikan Terakhir

 
Frekuensi

 
Persentase (%)

      

 Tidak pernah sekolah 3 4,48 
 

    
 Tamat TK 1 1,49 
 Tidak Tamat SD 1 1,49 
 SLB 5 7,46 
 Tamat SD 15 22,39 
 Tamat SMP 11 16,42 
 Tamat SMA 13 19,40 
 Tamat SMK 9 13,43 
 S1 7 10,45 
 D3 2 2,99 
 Total 67 100,00 

Tabel 4. Distribusi tingkat pendidikan terakhir pasien 
epi lepsi dewasa periode November– 
Desember 2018 di SMF Neurologi RSUD Dr. 
Soetomo Surabaya.

 Pendidikan 
Terakhir

  
Persentase (%)

 
p - value

 

 
 

Frekuensi
 

    

 Rendah 10 14,92  

 Tinggi 57 85,08 0.000 
 Total 67 100,00  

 

Tabel 5. Distribusi pekerjaan pasien epilepsi dewasa 
periode November – Desember 2018 di SMF 
Neurologi RSUD Dr. Soetomo Surabaya.

Pekerjaan Sekarang
 

Frekuensi Persentase (%)
 

   
Tidak ada 20 29,85 

Pelajar 3 4,48 
Ibu Rumah Tangga 15 22,39 

Pensiunan 6 8,95 
Wiraswasta 5 7,46 

Pegawai Swasta 13 19,40 
Buruh 2 2,99 

Lain-lain 3 4,48 
Total 67 100,00 

Berdasarkan perolehan data hasil wawancara, 
pekerjaan penderita epilepsi pada penelitain ini mayoritas 
adalah tidak ada/tidak bekerja, yakni sebanyak 20 orang 
dengan persentase sebanyak 29,85%, kemudian disusul 
dengan ibu rumah tangga sebanyak 15 orang dengan 
persentase 22,39%. (Tabel 5)

Distribusi jumlah tipe kejang pasien epilepsi dewasa 
di SMF Neurologi

Tabel 6. Distribusi jumlah tipe kejang pasien epilepsi 
dewasa periode November – Desember 2018 di 
SMF Neurologi RSUD Dr. Soetomo Surabaya.

 Jumlah
Tipe Kejang

    

 
 

Frekuensi
 

Persentase (%)
 

p - value
 

 

  
   

    

 1 tipe kejang 55 82,09  
 

 
 

  
 

 

 >1 tipe kejang 12 17,91 0.000   
 

   

  Total 67 100,00 
  

Tabel 7. Distribusi tipe kejang pasien epilepsi dewasa 
periode November – Desember 2018 di SMF 
Neurologi RSUD Dr. Soetomo Surabaya.

 
Tipe Kejang

 
Frekuensi

 
Persentase (%)

      

 Fokal Otomatisasi 3 3,80 
 Fokal Atonik 0 0,00 
 Fokal Klonik 2 2,53 
 Fokal Spasme Epileptik 0 0,00 
 

   
  Fokal Hiperkinetik 0 0,00 

 Fokal Mioklonik 1 1,27 
 Fokal Tonik  8 10,12 
 Fokal Motorik lain 3 3,80 
 Fokal Otonomik 1 1,27 
 Fokal Kognitif 1 1,27 
 Fokal Behavior Arrest 0 0,00 
 Fokal Emosional 0 0,00 
 Fokal Sensorik 3 3,80 
 Fokal menjadi Bilateral 28 35,44 
 General Tonik-Klonik 9 11,39 
 General Klonik 4 5,06 
 General Tonik  10 12,65 
 General Mioklonik 0 0,00 
 General Mioklonik -

Tonik - Klonik
 0 0,00 

    
 

 General Mioklonik - Atonik 0 0,00 
 

    
 General Atonik 1 1,27 
 General Spasme Epileptik 0 0,00 
 

 

 

 
 

 

Kejang Lena 5 6,33 
Total 79 100,00 

Berdasarkan perolehan data hasil wawancara, 
sebanyak 56 pasien mempunyai satu macam tipe kejang 
dengan persentase 83,58% dan sebanyak 11 pasien 
mempunyai dua macam tipe kejang dengan persentase 
16,42%. (Tabel 6) Berdasarkan uji beda menggunakan 
chi-square, didapatkan p-value sebesar 0.000, hal ini 
menandakan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara 
1 tipe kejang saja dan lebih dari 1 tipe kejang dalam 
distribusi pasien epilepsi.

Distribusi tipe kejang pasien epilepsi dewasa di SMF 
Neurologi

Berdasarkan data hasil wawancara, didapatkan 
distribusi tipe kejang yang dialami pasien epilepsi yang 
telah disesuaikan dengan klasifikasi Seizure Type ILAE 
2017. Pada distribusi ini didapatkan kejang fokal relatif 
lebih banyak dibanding kejang general, dan kejang fokal 
menjadi bilateral adalah tipe kejang yang paling banyak 
dialami pasien.
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Gambar 1. Distribusi tipe kejang pasien epilepsi dewasa 
periode November – Desember 2018 di SMF 
Neurologi RSUD Dr. Soetomo Surabaya 
dalam bentuk Pie Diagram

PEMBAHASAN

Usia

Pada hasil penelitian kami prevalensi usia 
tertinggi pasien epilepsi dewasa adalah pada rentang usia 
18 – 50 tahun, yang merupakan usia produktif, hal ini 
kemungkinan dikarenakan pada usia produktif lebih 
rentan untuk kelelahan dan stres, yang keduanya 
merupakan faktor pencetus terjadinya bangkitan kejang. 
(Epilepsy Society, 2019) Hal ini sesuai dengan penelitian 
yang dilakukan Senanayake et al. (1993) yang meneliti 
mengenai epidemiologi epilepsi pada negara 
berkembang, dimana pada penelitian tersebut didapatkan 
bahwa prevalensi epilepsi meningkat dengan usia, dan 
mencapai puncaknya pada dekade ke-3 dan ke-4. 
(Senanayake et al., 1993) Selain itu, hal ini juga sesuai 
dengan penelitian yang dilakukan oleh Kelompok Studi 
Epilepsi Perhimpunan Dokter Spesialis Saraf Indonesia 
(Pokdi Epilepsi Perdossi) (2013), dimana didapatkan 
rerata usia kasus epilepsi baru adalah usia 25,06 ± 16,9 
tahun dan rerata usia kasus epilepsi lama adalah 29,2 ± 
16,5 tahun. (Pokdi Epilepsi Perdossi, 2013) Penelitian lain 
yang dilakukan oleh Li et al. (1985) di China didapatkan 
hasil yang sama juga bahwa prevalensi epilepsi 
meningkat seiring usia, terbesar pada usia 30 – 49 tahun, 
dan kemudian menurun. (Li et al., 1985)

Jenis Kelamin

Pada hasil penelitian kami laki-laki dan 
perempuan memiliki risiko yang sama terhadap epilepsi, 
hal ini dikarenakan epilepsi dapat mengenai semua orang 
tanpa ada kecenderungan terhadap jenis kelamin, etnis, 
atau latar belakang seseorang. (Mayo Clinic, 2019) Hal ini 
sesuai dengan penelitian oleh Christensen et al. (2005) di 
Denmark, dimana didapatkan hasil bahwa perempuan 
lebih berisiko terkena epilepsi, namun tidak signifikan. 
(Christensen et al., 2005) Pada penelitian lain oleh 
McHugh et al. (2008), juga didapatkan perempuan lebih 
sering terkena epilepsi idiopatik sementara laki-laki lebih 
sering terkena epilepsi simptomatik, namun perbedaan ini 
juga tidak signifikan (McHugh et al., 2008)

Pekerjaan

Pada penelitian ini mayoritas pasien epilepsi 
tidak bekerja atau bekerja sebagai ibu rumah tangga, hal 
ini kemungkinan dikarenakan oleh adanya beban 
psikososial yang ditanggung penderita epilepsi, seperti 
stigma, pembatasan hak, dan diskriminasi. Beban ini 
dapat mengganggu fungsi sosial dan kualitas kehidupan 
(quality of life) penderita epilepsi, serta membatasi 
peranan mereka dalam masyarakat. (WHO, 2005)

Tingkat Pendidikan

Pada hasil penelitian ini didapatkan mayoritas 
pasien epilepsi memiliki pendidikan tinggi (SD keatas), hal 
ini dikarenakan usia awitan kejang pasien yang 
didapatkan berkisar pada usia dewasa, sehingga tidak 
menghalangi pasien dalam menempuh pendidikan. Hal ini 
juga sesuai dengan penelitian oleh Pokdi Epilepsi 
Perdossi dimana didapatkan usia rerata kasus epilepsi 
baru adalah 25,06 ± 16,9 tahun. (Pokdi Epilepsi Perdossi, 
2013) Berdasarkan literatur yang ada, tidak ada kelompok 
berpendidikan khusus yang lebih cenderung untuk 
terkena epilepsi, penyakit ini dapat mengenai semua 
orang tanpa melihat latar belakang pendidikan mereka. 
(Mayo Clinic, 2018)

Tipe Kejang

Pada penelitian ini didapatkan pasien epilepsi 
dengan 1 tipe kejang lebih banyak daripada pasien 
dengan lebih dari 1 tipe kejang (multiple seizure types), hal 
ini kemungkinan dikarenakan pengobatan segera pada 
pasien epilepsi dapat mengendalikan frekuensi, 
intensitas, serta progresifitas kejang nya, sehingga pasien 
tidak sampai memiliki lebih dari 1 tipe kejang. (Pazzaglia et 
al., 1982; Brust, 2012) Hal ini sesuai dengan penelitian 
yang dilakukan Keranen et al. (1988) di Finlandia, yang 
menyatakan bahwa pasien epilepsi dengan 1 tipe kejang 
lebih banyak ditemukan. (Keranen et al., 1988). Menggali 
semua bentuk tipe kejang yang dimiliki pasien adalah hal 
yang sangat diperlukan dalam menegakkan diagnosis 
epilepsi. Secara umum, diagnosis epilepsi dapat disusun 
menjadi 3 langkah dalam algoritma. Langkah pertama, 
menentukan tipe kejang; langkah kedua, menentukan tipe 
epilepsi; dan langkah ketiga, menentukan sindroma 
epilepsi. Oleh karena itu, dengan mendapatkan semua 
tipe kejang yang dimiliki pasien akan membantu 
mengarahkan kepada tipe epilepsi yang sesuai sehingga 
tidak terjadi kesalahan diagnosis. (Scheffer et al., 2017)

Pada hasil penelitian ini didapatkan pasien 
dengan kejang fokal lebih banyak daripada kejang 
general, hal ini kemungkinan dikarenakan epilepsi yang 
didapatkan lebih banyak yang simptomatik sebagai akibat 
dari trauma kepala, infeksi sistem saraf pusat, lesi desak 
ruang, atau kelainan neurovaskular (Panayiotopolus, 
2005) Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan 
Keranen et al. (1988) di Finlandia, dimana juga didapatkan 
persebaran kejang fokal lebih banyak daripada kejang 
general. (Keranen et al., 1988)

Pada penelitian ini juga didapatkan mayoritas 
pasien epilepsi mempunyai manifestasi gejala motorik, hal 
ini dikarenakan manifestasi kejang non-motorik adalah 
sesuatu yang masih belum banyak diketahui secara 
awam, dan sangat sering mengalami underdiagnosis, 
orang yang mendengar kata kejang hampir selalu 
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mengasosiasikan dengan manifestasi motorik. 
(Nagayama et al., 2017)

Penelitian ini memberikan gambaran distribusi 
tipe kejang yang dialami pasien epilepsi yang disesuaikan 
dengan klasifikasi Seizure Type terbaru ILAE 2017, baik 
itu kejang fokal maupun kejang general. Pada penelitian 
ini didapatkan kejang fokal menjadi bilateral adalah yang 
terbanyak dialami oleh pasien, diikuti oleh kejang general 
tonik, kejang general tonik-klonik, dan kejang fokal tonik. 
Sehingga pada penelitian ini didapatkan bentuk kejang 
tonik relatif lebih dominan dibanding bentuk kejang 
lainnya. Kejang non-motorik cenderung sedikit, dengan 
kejang lena adalah yang paling sering didapatkan 
dibanding bentuk kejang non-motorik lainnya.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan
Hasil penelitian ini memberikan gambaran profil 

tipe kejang pasien epilepsi dewasa di SMF Neurologi 
RSUD Dr. Soetomo Surabaya periode November – 
Desember 2018. Profil pasien terbanyak pada rentang 
usia 19 – 50 tahun, perempuan lebih banyak dibanding 
laki-laki, mayoritas tidak bekerja atau sebagai ibu rumah 
tangga, hanya memiliki 1 macam tipe kejang, yang mana 
sebagian besar adalah kejang motorik, serta kejang fokal 
lebih banyak dibanding kejang general.

Saran
Hasil penelitian berupa profil tipe kejang pasien 

diharapkan dapat digunakan sebagai acuan terhadap 
penelitian selanjutnya. Dokter sebaiknya dapat 
meningkatkan kualitas pelayanan terhadap penderita 
epilepsi, antara lain dengan menggali diagnosis dan tipe 
kejang secara cermat, memberikan penyuluhan tentang 
berbagai macam manifestasi kejang, serta edukasi pada 
keluarga pasien untuk tidak panik apabila pasien 
mengalami kekambuhan dan sebisa mungkin merekam 
aktivitas kejang sehingga dapat membantu penentuan 
diagnosis dan tipe kejang yang lebih akurat. Selain itu, 
dokter yang memeriksa pasien juga diharapkan dapat 
menuliskan secara lengkap di rekam medis pasien 
mengenai deskripsi dan tipe kejang yang dialami pasien.
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ABSTRACT: Background: HIV or Human Immunodeficiency Virus is a retrovirus that infected host cell so that can damage the function of 
human immunity system. There are 529 cases of pregnant mothers with HIV infection in Surabaya 2017. Objective: Study the 
characteristics and risk factors of HIV infection in pregnant mothers in Hospital of Dr. Soetomo, Surabaya.. Methods:This is an descriptive 
epidemiological research by using the medical records of prengnant mothers that is infected with HIV as secondarydata in Hospital of Dr. 
Soetomo, Surabaya. Results: Total number of pregnant mothers with HIV infection in Pregnancy Division of Hospital of Dr. Soetomo 
Surabaya 2014-2018 is 256 cases (3.43%) for 7454 cases of all pregnant mothers. The average of age is 29,32years old that is a productive 
age.There are 94patients(48,21%) that have finished the Senior high level of education, 126 patients (64,62%) is a househould wives with a 
history of high risk multipartner sex. There are 176 patients (58,67%) with the 1-<5 year of duration of marriage. Contraceptionthat used after 
deliver the baby is Intra Uterine Device (IUD)is 91 patients (46,67%). Conclusion: Characteristics of pregnant mothers with HIV infection in 
Hospital of Dr. Soetomo are women in productive age with senior high level of education as the last educational state. Most of them are 
household wives and have done a risky activities in the spreading of HIV infection such as history of multipartner sex, needle contact, and 
alcohol consumption.

Keywords: Pregnancy, Pregnant mothers with HIV infection, HIV infection, Obstetric and Gynecology, Hospital of Dr. Soetomo Surabaya. 

ABSTRAK: Latar Belakang: HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah sebuah retrovirus yang menginfeksi sehingga merusak 
fungsi sel sistem kekebalan manusia. Di Surabaya terdapat terdapat 529 kasus ibu hamil dengan HIV pada tahun 2017. Tujuan: 
Mempelajari karakteristik dan faktorrisiko terjadinya penularan HIV pada ibu hamil di RSUD Dr. Soetomo, Surabaya. Metode:Penelitian ini 
adalah penelitian epidemiologi deskriptif, dengan menggunakan data sekunder berupa rekam medis ibu hamil dengan HIV di RSUD Dr. 
Soetomo Surabaya. Hasil:Jumlah ibu hamil dengan HIV di Poli Hamil RSUD Dr. Soetomo Surabaya tahun 2014 – 2018 sebanyak 256 kasus 
(3,43%) dari total ibu hamil selama 5 tahun sebanyak 7454 pasien. Rata-rata usia adalah 29,32 tahun yang merupakan usia produktif. 
Sebanyak 94 penderita (48,21%) telah tamat SMA/sederajat, 126 penderita (64,62%) adalah ibu rumah tangga dengan riwayat seksual 
multipartner berisiko. Terdapat176 penderita (58,67%) dengan lama pernikahan diantara 1- <5 tahun. Kontrasepsi yang digunakan pasca 
melahirkan adalahIntra Uterine Device (IUD) sebanyak 91 penderita (46,67%). Kesimpulan: Karakteristik ibu hamil dengan HIV di RSUD 
Dr. Soetomo adalah wanita berusia produktif dengan pendidikan terakhir SMA. Pekerjaan terbanyak sebagai ibu rumah tangga dan telah 
melakukan tindakan berisiko tertular HIV seperti riwayat seksual multipartner, penggunaan jarum, dan mengonsumsi alkohol.

Kata kunci: Kehamilan, Ibu hamil dengan HIV, infeksi HIV, Poli hamil, RSUD Dr. Soetomo.

Korespondensi : Robby Azhari (WA) +62817774694692 (E-mail) robby.azhari-2016@fk.unair.ac.id

PENDAHULUAN

HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah 
retrovirus yang menginfeksi dan merusak fungsi sel sistem 
kekebalan tubuh manusia. Individu yang terinfeksi HIV 
akan mengalami penurunan sistem kekebalan tubuh yang 
sangat berisiko terhadap terjadinya infeksi lainnya 
(Thomas, 2017). HIV menyebar melalui cairan tubuh dan 
memiliki cara khas dalam menginfeksi sistem kekebalan 
tubuh manusia, terutama sel CD4 atau sel T. Seiring 
dengan berjalannya waktu, HIV akan merusak sistem 
kekebalan tubuh secara masif dan berkembang menjadi 
AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome (Ismail, 
dkk., 2012).

Status epidemiologi infeksi HIV di Indonesia 
terus mengkhawatirkan. Sejak tahun 1987 hingga Maret 
2016 terdapat 242.669 kasus infeksi HIV. HIV menyebar 
sangat luas di Indonesia. Infeksi ini menyebar di 407 dari 
507 kabupaten/kota di seluruh provinsi di Indonesia. Jawa 
Timur merupakan salah satu provinsi dengan jumlah 
kasus infeksi HIV tebanyak di Indonesia.

Jawa Timur menyumbang 33.043 kasus infeksi HIV 
hingga Maret 2017. Hal ini menyebabkan Jawa Timur 
menduduki peringkat kedua setelah DKI Jakarta dengan 
jumlah kasus terinfeksi HIV sebesar 46.758 (Dirjen 
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes 
Indonesia, 2017). Angka tersebut jauh lebih sedikit 
dibandingkan angka yang terjadi di lapangan 
sesungguhnya. Golongan dengan faktor risiko tertinggi 
untuk terjadinya infeksi HIV adalah heteroseksual 11.526 
kasus, pengguna narkoba suntik 1.713 kasus dan 
homoseksual 558 kasus.Sedangkan pada ibu hamil, 
terdapat 529 kasus dan terdapat 499 kasus infeksi HIV 
pada usia 0-9 tahun (Dinas Kesehatan Provinsi Jawa 
Timur, 2015). Kota Surabaya menyumbang 652 kasus 
infeksi HIV dengan 406 penderitanya adalah pria dan 246 
penderita lainnya adalah wanita (Dinas Kesehatan Kota 
Surabaya, 2015). Hal ini tidak menutup kemungkinan akan 
terus bertambah. Dengan begitu jumlah kasus terjadinya 
infeksi HIV di Indonesia, khususnya di Surabaya akan 
meningkat.
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Ibu yang sedang hamil sebaiknya melakukan 
pemeriksaan dini secara rutin selama masa kehamilan 
atau ANC (Ante Natal Care). Hal ini sangat bermanfaat 
bagi ibu dan janin karena dapat meminimalisasi terjadinya 
suatu penularan penyakit selama antepartum, 
intrapartum, dan pascapartum jika dideteksi lebih dini.

Pemeriksaan dini infeksi HIV wajib dilakukan 
bagi ibu hamil, terlebih bagi ibu hamil yang pernah 
melakukan tindakan berisiko atau termasuk dalam 
golongan dengan faktor risiko tinggi. Hal ini bertujuan 
untuk mengawasi kesehatan dan mawas diri apabila ibu 
hamil tersebut positif terinfeksi HIV sehingga penularan 
infeksi HIV kepada janinnya dapat dicegah dan diawasi 
dengan cermat. Selain itu, perbaikan status gizi dan 
penambahan suplemen lainnya wajib diberikan selama 
masa kehamilan untuk menunjang pertumbuhan dan 
perkembangan bayi yang optimal (Kementerian 
Kesehatan Republik Indonesia, 2012).

Banyaknya jumlah kasus infeksi HIV pada ibu 
hamil merupakan kasus serius yang harus ditangani. Jika 
tidak ditangani, maka ibu hamil tersebut akan menularkan 
HIV kepada anaknya yang notabene sebagai generasi 
penerus bangsa.Memutus penularan vertikal dari ibu 
hamil yang terinfeksi HIV kepada janinnya merupakan 
salah satu bentuk usaha untuk tidak menambah kasus 
baru infeksi HIV. Terlebih lagi jika kita bisa mengetahui 
faktor risiko terjadinya infeksi HIV pada ibu hamil.

METODE

Penelitian ini adalah penelitian epidemiologi 
deskriptif, yang bertujuan untuk menjelaskan pola 
penyakit terjadinya penularan HIV pada ibu hamil, 
menggunakan data sekunder berupa rekam medis di 
RSUD Dr. Soetomo Surabaya. Penelitian deskriptif ini 
bertujuan untuk mengetahui gambaran fenomena yang 
terjadi dalam suatu populasi tertentu, terutama terkait 
dengan masalah kesehatan (Notoatmodjo, 2015). Data 
untuk penelitian diambil dari rekam medik Poli Hamil 
RSUD Dr. Soetomo Surabaya. Pengambilan sampel pada 
penelitian ini dengan menggunakan total sampling, yaitu 
semua rekam medik di RSUD Dr. Soetomo Surabaya yang 
memenuhi kriteria sampel.

Populasi dan sampel pada penelitian ini adalah 
data rekam medis ibu hamil yang didiagnosis positif HIV di 
RSUD Dr. Soetomo Surabaya dan melakukan checkup 
pada periode Januari 2014— Desember 2018. Variabel 
pada penelitian ini adalah aspek demografis,(usia, 
pendidikan, pekerjaan, dan status pernikahan), faktor host 
(orientasi seksual ibu dan/atau partner, riwayat seksual 
berisiko, penggunaan jarum suntik, dan riwayat 
mengonsumsi alkohol), Faktor Lingkungan (Jumlah 
pernikahan, Lama pernikahan, danJumlah partner 
seksual), Faktor Agen (Cara mendiagnosis infeksi HIV, 
Jumlah CD4). Instrumen yang digunakan dalam penelitian 
ini berupa alat tulis, laptop, dan daftar tabel pengumpul 
data untuk mencatat data rekam medis pasien. Data 
kemudian diseleksi sesuai dengan kebutuhan penelitian. 
Data kemudian dikelompokkan sesuai variabel dan 
dimasukkan dalam daftar tabel pengumpul data. Akhirnya, 

TUJUAN PENELITIAN

Mempelajari karakteristik dan faktor risiko 
terjadinya penularan HIV pada ibu hamil di RSUD Dr. 
Soetomo, Surabaya. 

data disajikan dalam bentuk tabel dan diagram. Data yang 
terkumpul diolah sesuai dengan kriteria inklusi dan 
eksklusi yang telah ditentukan kemudian disajikan dalam 
bentuk tabel. Setelah itu, dilakukan analisis karakteristik 
dan faktor risikoterjadinya penularan HIV pada ibu hamil di 
RSUD Dr. Soetomo Surabaya.

HASIL 

Jumlah Ibu Hamil dengan HIV di RSUD Dr. Soetomo
Jumlah ibu hamil dengan HIV sangat bervariasi 

tiap tahunnya. Berikut penulis sajikan jumlah ibu hamil 
dengan HIV di RSUD Dr. Soetomo Surabaya:

Tabel 2. Distribusi ibu hamil dengan HIV di Poli Hamil 
RSUD Dr. Soetomo Surabaya berdasarkan usia

Usia N % 

Rerata usia 29,32 - 
Usia termuda 17 - 

Usia tertua 50 - 
< 20 tahun 4 2,05 

20 - < 35 tahun 154 78,97 
> 35 tahun 37 18,97 
Median 29  
< 29 tahun 80 41,03 
>29 tahun 115 58,97 

Tabel 1. Jumlah ibu hamil dengan HIV di Poli Hamil RSUD 
Dr. Soetomo Surabaya tahun 2014-2018

Tahun 
Jumlah Ibu Hamil Jumlah Ibu 

Proporsi 
dengan HIV Hamil  

2014 56 1670 3,35% 

2015 52 1315 3,95% 
2016 41 1441 2,85% 
2017 50 1595 3,13% 
2018 53 1433 3,70% 

Karakteristik Ibu Hamil Dengan HIV

Pola Ibu Hamil Dengan HIV Berdasarkan Usia
Berikut merupakan data distribusi ibu hamil 

dengan HIV berdasarkan usia. Dari penelusuran data 
yang dilakukan oleh penulis, didapatkan hasil sebagai 
berikut:

Pola Ibu Hamil Dengan HIV Berdasarkan Tingkat 
Pendidikan

Adapun distribusi ibu hamil dengan HIV 
berdasarkan tingkat pendidikan seperti tercantum pada 
tabel dibawah ini

Tabel 3. Distribusi ibu hamil dengan HIV di Poli Hamil 
RSUD Dr. Soetomo Surabaya berdasarkan 
tingkat pendidikan

Tingkat Pendidikan N % 

Tidak Tamat SD/ sederajat 2 1,03 
SD/ sederajat 32 16,42 
SMP/ sederajat 43 22,05 
SMA / sederajat 94 48,21 
Diploma 4 2,05 
Sarjana 17 8,72 
Pasca Sarjana 3 1,54 
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Pola Ibu Hamil Dengan HIV Berdasarkan Pekerjaan

Pekerjaan Pasien
Pekerjaan memiliki pengaruh pada perbedaan 

penyebaran HIV di populasi. Berikut data distribusi ibu 
hamil dengan HIV berdasarkan pekerjaan di RSUD Dr. 
Soetomo Surabaya:

Tabel 4. Distribusi ibu hamil dengan HIV di RSUD Dr. 
Soetomo Surabaya berdasarkan jenis pekerjaan 
pasien

Pekerjaan pasien N %    
Ibu Rumah Tangga 126 64,62 
Swasta 32 16,41 
Pemasaran 8 4,10 
Entertainer 7 3,59 
PSK 5 2,56 
Pelajar/Mahasiswa 4 2,05 
Pegawai Negeri 3 1,54 
Guru/Dosen 3 1,54 
Tenaga Kesehatan 3 1,54 
TKW 2 1,03 
Pekerja Salon 2 1,03 

Tabel 5. Distribusi ibu hamil dengan HIV di RSUD Dr. 
Soetomo Surabaya berdasarkan jenis 
pekerjaan partner seksual

Pekerjaan Partner Seksual N %    
Tidak Bekerja 8 2,66 
Swasta 96 31,89 
Kuli 43 14,29 
Sopir 42 13,95 
Buruh Pabrik 24 7,97 
Pemasaran 24 7,97 
Tenaga Bengkel  10 3,32 
Pelaut 9 2,99 
Pegawai Negeri 9 2,99 
Petani 8 2,66 
Satpam 8 2,66 
TKI 7 2,33 
Petugas Kebersihan 5 1,66 
Entertainer 4 1,33 
Tenaga Kesehatan 1 0,33 
Mahasiswa 1 0,33 
Guru 1 0,33 
Tukang Cukur 1 0,33 

Pekerjaan Partner Seksual
Pekerjaan suami memiliki pengaruh pada 

perbedaan penyebaran HIV di populasi. Berikut data 
distribusi ibu hamil dengan HIV berdasarkan pekerjaan 
partner seksual di RSUD Dr. Soetomo Surabaya:

Tabel 6. Distribusi ibu hamil dengan HIV di RSUD Dr. 
Soetomo Surabaya berdasarkan orientasi 
seksual pasien

Orientasi Seksual Pasien N % 

Heteroseksual 195 100 
Biseksual 0 0 
Homoseksual 0 0 

Pola Ibu Hamil dengan HIV Berdasarkan Faktor Risiko 
Penularan

Serupa dengan pola penyebaran di negara lain, 
di Indonesia penyebaran HIV-AIDS pada awalnya terjadi 
diantara orang-orang homoseksual, kemudian muncul 
pada sekelompok kecil orang-orang yang berperilaku 
risiko tinggi seperti pecandu narkotika dan para tuna 
susila.

Faktor Risiko Berdasarkan Orientasi Seksual Pasien 
Salah satu cara penyebaran HIV adalah melalui 

hubungan seksual. Orientasi seksual sangat menentukan 
terjadinya hubungan seksual. Berikut penulis sajikan data 
orientasi seksual pada ibu hamil dengan HIV di RSUD Dr. 
Soetomo Surabaya.

Faktor Risiko Berdasarkan Riwayat Seksual Berisiko 
Hubungan seksual berisiko memiliki porsi 

terhadap penyebaran HIV. Berikut penulis sajikan hasil 
penelitian data faktor risiko seksual berisiko pada ibu 
hamil dengan HIV di RSUD Dr. Soetomo Surabaya.

Tabel 7. Distribusi ibu hamil dengan HIV di poli hamil 
RSUD Dr. Soetomo Surabaya berdasarkan 
riwayat seksual berisiko

Riwayat Seksual Berisiko N % 
   

Seks Pra Nikah + Dengan Kondom 1 0,51 
Seks Tanpa Kondom 39 20,00 
Seks Pra Nikah + Tanpa Kondom 145 74,36 
Seks Pra Nikah + Tanpa Kondom + Anal Seks 10 5,13 

Tabel 8. Distribusi ibu hamil dengan HIV di RSUD Dr. 
Soetomo Surabaya berdasarkan riwayat 
terpapar jarum

Riwayat Terpapar Jarum 
N % 

(Ibu Hamil)   
A 3 1,54 
B 67 34,36 
C 3 1,54 
D 2 1,03 
A + B 62 31,79 
A + D 1 0,51 
A+B+C 3 1,54 
A+B+D 2 1,03 
B + C 2 1,03 
B + D 5 2,56 
B+C+D 2 1,03 
C + D 1 0,51 
Lain-lain (manicure pedicure) 1 0,51 
TidakPernah 41 21,03 

A : Transfusi darah   B : Infus  C : Narkoba D : Tato  

Faktor Risiko Berdasarkan Riwayat Terpapar Jarum
Salah satu faktor penularan HIV dapat melalui 

jarum dengan kadar sterilitas yang tidak higienis. 
Pemakaian jarum secara bergantian dapat meningkatkan 
risiko terjadinya penularan penyakit infeksi, termasuk HIV. 
Berikut penulis sajikan data ibu hamil dengan HIV di 
RSUD Dr. Soetomo Surabaya yang pernah terpapar 
jarum:

Berikut data partner seksual ibu hamil dengan 
HIV di RSUD Dr. Soetomo Surabaya yang pernah terpapar 
jarum:



Tabel 9. Distribusi suami/partner seksual ibu hamil 
dengan HIV di RSUD Dr. Soetomo Surabaya 
berdasarkan riwayat terpapar jarum

Riwayat Terpapar Jarum 
N % (Partner Seksual)   

A 1 0,51 
C 33 16,92 
D 18 9,23 
C + D 15 7,69 
A+B+C+D 1 0,51 
Lain-lain (Bekam) 1 0,51 
TidakPernah 126 64,62 

A : Transfusi darah   B : Infus  C : Narkoba D : Tato  

Tabel 10. Distribusi ibu hamil dengan HIV dan partner 
seksual di RSUD Dr. Soetomo Surabaya 
berdasarkan riwayat mengkonsumsi alkohol

Riwayat Mengonsumsi Alkohol N % 

Istri/Pasien   
Pernah 18 9,23 
Tidak 177 90,77 

Partner Seksual   
Pernah 62 31,79 
Tidak 133 68,21

Tabel 11. Distribusi ibu hamil dengan HIV di RSUD Dr. 
Soetomo Surabaya berdasarkan status 
perkawinan

Status Perkawinan N % 

Belum Kawin 5 2,56% 
Kawin 180 92,31% 
Janda 10 5,13%

Tabel  12. Distribusi  ibu  hamil  dengan  HIV  di  RSUD  
Dr. Soetomo Surabaya berdasarkan jumlah 
pernikahan pasien

Jumlah Pernikahan Pasien N % 

0 5 2,56

1 99 50,77 
2 76 38,97 
3 11 5,64 
4 3 1,54 
5 1 0,51

Faktor Risiko Berdasarkan Riwayat Mengkonsumsi 
Alkohol

Menurut Sumule (2011), konsumsi alkohol dapat 
berperan secara tidak langsung terhadap penularan HIV. 
Berikut penulis sajikan data ibu hamil dengan HIV dan 
partner seksual di RSUD Dr. Soetomo Surabaya yang 
pernah mengonsumsi alkohol:

Faktor Risiko Berdasarkan Riwayat Pernikahan

Pola Ibu Hamil Dengan HIV Berdasarkan Status 
Perkawinan

Status perkawinan memiliki pengaruh terhadap 
penularan berbagai penyakit infeksi, termasuk HIV. Adapun 
distribusi ibu hamil dengan HIV berdasarkan status 
perkawinan seperti tercantum pada tabel dibawah ini:

Pola Ibu Hamil Dengan HIV Berdasarkan Jumlah 
Pernikahan

Jumlah pernikahan memiliki korelasi positif 
terhadap penularan HIV (Susanti, 2017). Berikut penulis 
sajikan data ibu hamil dengan HIV di RSUD Dr. Soetomo 
Surabaya berdasarkan jumlah pernikahan ibu (Tabel 12).

Pola Ibu Hamil Dengan HIV Berdasarkan Lama 
Pernikahan

Lama pernikahan memiliki peranan dalam 
meningkatkan penyebaran penyakit infeksi, terurama HIV. 
Berikut penulis sajikan data lama pernikahan ibu hamil 
dengan HIV di RSUD Dr. Soetomo Surabaya (Tabel 13).

Tabel 13. Distribusi ibu hamil dengan HIV di RSUD Dr. 
Soetomo Surabaya berdasarkan lama 
pernikahan

Lama Pernikahan N % 

< 1 tahun 16 5,33 
1 - < 5 tahun 176 58,67 
5 - < 10 tahun 71 23,67 
10 - < 15 tahun 23 7,67 
≥ 15 tahun 14 4,67

Tabel 15. Distribusi ibu hamil dengan HIV di RSUD Dr. 
Soetomo Surabaya berdasarkan gravida

Gravida N %  

Primigravida 46  23,59  

Multigravida 149  76,41  
2 73  37,44  
3 42  21,54  
4 19  9,74  
5 11  5,64  
> 5 4 2,05

Pola Ibu Hamil Dengan HIV Berdasarkan Jumlah 
Partner Seksual

Menurut Centers of Disease Control (2008), 
berganti-ganti pasangan akan meningkatkan risiko 
tertularnya HIV. Berikut penulis paparkan mengenai data 
jumlah partner seksual pada ibu hamil dengan HIV di 
RSUD Dr. Soetomo, Surabaya.

Tabel 14. Distribusi ibu hamil dengan HIV di RSUD Dr. 
Soetomo Surabaya berdasarkan jumlah 
partner seksual

Jumlah Partner Seksual
 

N
 

%
 

Pasien
   

1 partner
 

80
 

41,03
 

Berganti-ganti partner 115  58,97  

seksual 63  32,31  

2 partner 19  9,74  
3 partner 33  16,92  
>3 partner   

Partner Seksual 55  28,21  
1 partner 140  71,79  
Berganti-ganti partner 24  12,31  
seksual

 
36

 
18,46

 
2 pasangan

 
80

 
41,03

 3 pasangan
   >3 pasangan

   

Jumlah Gravida pada Ibu Hamil dengan HIV
Menurut Ni Ketut Arniti (2014), HIV dapat 

ditularkan secara vertikal melalui plasenta. Oleh sebab itu, 
penting untuk mengetahui jumlah gravida pada pasien 
HIV. Berikut penulis paparkan jumlah gravida pada ibu 
hamil dengan HIV di RSUD Dr. Soetomo, Surabaya.
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Tabel 16. Distribusi ibu hamil dengan HIV di RSUD Dr. 
Soetomo Surabaya berdasarkan metode 
kontrasepsi sebelum hamil terakhir

Metode Kontrasepsi Pre Partus N % 

Kondom 19 9,74 
Obat KB Oral 15 7,69 
Suntik/Susuk 59 30,26 
IUD 14 7,18 
Tidak Menggunakan 88 45,13

Tabel 17. Distribusi ibu hamil dengan HIV di RSUD Dr. 
Soetomo Surabaya berdasarkan metode 
kontrasepsi setelah melahirkan

Metode Kontrasepsi Post Partus N % 

Suntik/Susuk 1 0,51 
IUD 91 46,67 
Sterilisasi 63 32,31 
Tidak Menggunakan 19 9,74 
Tidak Ada Data 21 10,77

Tabel 18. Distribusi ibu hamil dengan HIV di RSUD Dr. 
Soetomo Surabaya berdasarkan cara 
mendiagnosis HIV

 Cara Mendiagnosis HIV N % 

 A 93 48,95 
 B 11 5,79 
 C 2 1,05 
 A + B 57 30,00 
 A + C 7 3,68 
 B + C 8 4,21 
 A+B+C 12 6,32 

 A: Metode 3 Cepat B: Rapid Diagnostic Test C: ELISA 
    

Tabel 19. Distribusi ibu hamil dengan HIV di RSUD Dr. 
Soetomo Surabaya berdasarkan kadar CD4

Kadar CD4 N % 

Awal Diagnosis 
< 200 45 23,08 
200-499 75 38,46 
> 500 20 10,26 
Tidak Ada Data 55 28,21 

SetelahTerapi   

< 200 29 14,87

Pola Ibu Hamil Dengan HIV Berdasarkan Metode 
Kontrasepsi 

Metode Kontrasepsi Sebelum Hamil Terakhir
Menurut Kusmiran (2013), HIV dapat ditularkan 

secara vertikal melalui plasenta. Oleh sebab itu, penting 
untuk mengetahui metode kontrasepsi yang digunakan 
pasien. Berikut penulis sajikan data mengenai data 
kontrasepsi pada ibu hamil dengan HIV sebelum 
melahirkan di RSUD Dr. Soetomo, Surabaya

Metode Kontrasepsi Setelah Melahirkan
Menurut Kusmiran (2013), HIV dapat ditularkan 

secara vertikal melalui plasenta. Oleh sebab itu, penting 
untuk mengetahui metode kontrasepsi yang digunakan 
pasien. Berikut penulis sajikan data mengenai data 
kontrasepsi pada ibu hamil dengan HIV setelah 
melahirkan di RSUD Dr. Soetomo, Surabaya.

Diagnosis HIV
Keberadaan infeksi HIV dapat dideteksi dengan 

menggunakan beberapa metode. Berikut penulis sajikan 
data mengenai cara mendiagnosis HIV pada ibu hamil di 
RSUD Dr. Soetomo, Surabaya.

Kadar CD4
Kadar CD4 sangat berperan penting dalam 

infeksi HIV. Kadar CD4 yang rendah dapat memudahkan 
terjadinya penyakit infeksi oportunistik. Oleh karena itu, 
sangat penting untuk mengetahui data CD4 pada pasien 

HIV. Berikut data CD4 pada ibu hamil dengan HIV di RSUD 
Dr. Soetomo Surabaya.

PEMBAHASAN

Jumlah Kasus Ibu Hamil dengan HIV di RSUD Dr. 
Soetomo Surabaya

Jumlah ibu hamil dengan HIV di RSUD Dr. 
Soetomo Surabaya tahun 2014-2018 sebanyak 256 kasus 
(3,43%) dari total ibu hamil sebanyak 7454 pasien. Jumlah 
ibu hamil dengan HIV tertinggi pada tahun 2014 sebanyak 
56 kasus (3,35%) dari 1670 ibu hamil yang kontrol di 
departemen Obstetri dan Ginekologi. Dan terendah pada 
tahun 2016, sebanyak 41 kasus (2,85%) dari 1441 ibu 
hamil yang kontrol di departemen Obstetri dan Ginekologi. 
Terjadi peningkatan kasus pada tahun 2017 dan 
cenderung menetap pada tahun 2018. Pada tahun 2017 
terdapat 50 kasus (3,13%) dari 1595 ibu hamil yang kontrol 
di departemen Obstetri dan Ginekologi. Sedangkan pada 
tahun 2018 terdapat 53 kasus (3,70%) dari 1433 ibu hamil 
yang kontrol di departemen Obstetri dan Ginekologi. Hal 
ini disebabkan oleh karena makin tingginya kesadaran 
masyarakat untuk memeriksakan diri dan mendapatkan 
pelayanan kesehatan, makin meningkatnya diagnosis dini 
HIV/AIDS, dan sistem rujukan dari rumah sakit di daerah 
ke RSUD Dr. Soetomo Surabaya semakin bagus. Hal 
tersebut juga bisa menggambarkan adanya fenomena 
gunung es yang perlahan mulai tampak, yang berarti data 
yang dilaporkan jauh lebih sedikit dari jumlah yang 
sebenarnya.

Kecenderungan ini sesuai dengan laporan 
Komisi Penanggulangan HIV dan AIDS Nasional, sampai 
Juni 2018 kasus HIV/AIDS telah tersebar di 433 (84,2%) 
dari 514 kabupaten/kota di 34 provinsi. Kasus HIV pada 
akhir tahun 2014 tercatat sebanyak 32.711 kasus. 
Sedangkan pada tahun 2015 tercatat sebanyak 30.935 
kasus. Pada akhir tahun 2016 tercatat sebanyak 36.881 
kasus dan meningkat mencapai 43.399 kasus pada tahun 
2018. (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 
2018).Jumlah kasus pasien HIV baru di provinsi Jawa 
Timur pada tahun 2017 sebanyak 5.263 (Dinas Kesehatan 
Jawa Timur, 2018).

Karakteristik Ibu Hamil dengan HIV di RSUD Dr. 
Soetomo Surabaya

Distribusi Ibu Hamil dengan HIV di RSUD Dr. Soetomo 
Surabaya Berdasarkan Usia

Berdasarkan kelompok rentang usia, proporsi 
terbesar ibu hamil dengan HIV didapatkan pada kelompok 
usia 20-<35 tahun yaitu 154 kasus (78,97%). Usia termuda 
adalah 17 tahun sebanyak 1 kasus. Sedangkan usia tertua 
adalah 50 tahun sebanyak 1 kasus. Median usia ibu hamil 
dengan HIV di RSUD Dr. Soetomo adalah 29 tahun.
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Hal ini sesuai data Kemenkes hingga Desember 
2017, dimana kasus HIV terbanyak terjadi pada kelompok 
usia reproduktif yaitu 25-49 tahun, diikuti kelompok usia 
20-24 tahun Prevalensi HIV pada perempuan di Indonesia 
pada tahun 2017 adalah sebesar 36,40% (Kementerian 
Kesehatan Republik Indonesia, 2018). Mayoritas 
(92,54%) pasien HIV yang berjenis kelamin perempuan 
merupakan usia reproduksi aktif yaitu usia antara 15-35 
tahun (Ronoatmojo S dkk, 2008).

Distribusi Ibu Hamil dengan HIV di RSUD Dr. Soetomo 
Surabaya Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan memiliki pengaruh pada 
perbedaan penyebaran HIV di populasi (Poundstone, 
2004). Penelitian yang dilakukan di Semarang 
menunjukkan hasil yang bermakna bahwa secara 
epidemiologi tingkat pendidikan rendah mempunyai risiko 
3,742 kali lebih besar terhadap kejadian HIV/AIDS 
(Susilowati, 2012). Ibu hamil dengan infeksi HIV hanya 
menamatkan pendidikan hingga pendidikan dasar saja di 
Malawi (Kwiek dkk., 2008). Kondisi serupa juga terjadi di 
Kenya, di mana ibu hamil terinfeksi HIV, berlatar belakang 
pendidikan dasar (Kiptoo dkk., 2009).

Namun hal ini berbeda dengan penelitian yang 
penulis dapatkan, tingkat pendidikan ibu hamil dengan 
HIV terbesar yakni jenjang SMA/ sederajat yakni 94 pasien 
(48, 21%). Hal ini didukung oleh fakta tentang penelitian 
yang dilakukan di Semarang, Indonesia. Penelitian yang 
dilakukan oleh Titi Legiati (2012) mengatakan bahwa 
sebanyak 79,4% responden berlatar belakang pendidikan 
sekolah atas. Penelitian yang dilakukan di Surakarta, 
Indonesia mengatakan hampir sebagian besar ibu hamil 
dengan HIV/AIDS adalah dengan latar belakang 
pendidikan sekolah menengah atas (Kurniawati, 2015).

Distribusi Ibu Hamil dengan HIV di RSUD Dr. Soetomo 
Surabaya Berdasarkan Jenis Pekerjaan

Jenis Pekerjaan Pasien
Pada penelitian ini sebanyak 126 kasus 

(64,62%) adalah Ibu Rumah Tangga yang hamil dengan 
HIV. Sebanyak 32 kasus (16,41%) pasien bekerja di sektor 
swasta. Sektor swasta yang dimaksud adalah pekerjaan 
ibu yang terdapat di data rekam medis. Selain itu penulis 
juga memasukkan penindik anting, tourguider, kasir 
karaoke, pedagang, buruh pabrik, dan petani sebagai 
pekerjaan di sektor swasta. Sebanyak 7 kasus (3,59%) 
bekerja sebagai entertainer. Penulis memasukkan penari 
dan penyanyi dangdut atau biduan sebagai pekerjaan 
entertainer. Pekerja Seks Komersial juga ditemukan pada 
penelitian ini, yaitu sebanyak 5 kasus (1,56%). Selain itu 
terdapat 2 kasus (1,03%) yang bekerja sebagai petugas 
salon untuk melakukan facial treatment yang sangat erat 
dengan risiko perdarahan. Hal yang menjadi sorotan 
penulis adalah pekerjaan pasien sebagai bidan dan 
apoteker, yang selanjutnya penulis kelompokkan sebagai 
tenaga kesehatan, yaitu 3 kasus (1,54%) dengan riwayat 
sebelumnya tertusuk jarum. Ini menunjukkan bahwa risiko 
sebagai tenaga kesehatan besar kemungkinan terinfeksi 
HIV. Sehingga diperlukan general precaution dalam 
bekerja.

Pekerjaan memiliki pengaruh pada perbedaan 
penyebaran HIV di populasi. Poundstone (2004) 
menyatakan bahwa pendapatan masyarakat merupakan 
prediktor terkuat dalam peningkatan kasus AIDS. Titi 
(2015) mengatakan bahwa terdapat 52,8% wanita yang 

tidak bekerja (Ibu Rumah Tangga) yang terkena HIV. Hal 
yang sama juga terjadi di Malawi, di mana sebagian besar 
ibu hamil terinfeksi HIV adalah tidak bekerja (Kwiek dkk, 
2008). Hasil ini sejalan dengan pernyataan Paoli et.al 
(2004) yang mengatakan bahwa perilaku ibu hamil untuk 
mengikuti tes HIV tidak hanya berhubungan dengan 
pekerjaan, namun berhubungan dengan persepsi 
kerentanan, persepsi keparahan, persepsi halangan, 
petunjuk berperilaku dan keterlibatan suami.

Menurut data Dirjen Pencegahan dan 
Pengendalian Penyakit Kemenkes Indonesia (2017) 
sebanyak 1.506 perempuan yang didiagnosis HIV bekerja 
sebagai Ibu Rumah Tangga. Hal ini jauh lebih tinggi jika 
dibandingkan dengan perempuan yang bekerja sebagai 
Pekerja Seks Komersial yaitu 252 pasien.

Jenis Pekerjaan Partner Seksual
Sedangkan  untuk  pekerjaan  partner  seksual  

ibu  hamil dengan HIV sebanyak 96 kasus (31,89%) 
bekerja di sektor swasta. Pekerjaan di sektor swasta dapat 
berupa pedagang, penjual makanan, fotografer, 
wartawan, debt collector, dan bandar judi. Pekerjaan yang 
membutuhkan keterampilan fisik; berupa kuli bangunan, 
buruh pabrik, dan tukang bengkel, memiliki proporsi 
masing-masing sebanyak 43 kasus (14,29%), 24 kasus 
(7,97%) dan 10 kasus (3,32%). Pekerjaan yang 
membutuhkan mobilitas tinggi, berupa sopir dan pelaut, 
memiliki proporsi masing-masing sebanyak 42 kasus 
(13,95%) dan 9 kasus (2,99%). Sebanyak 4 kasus (1,33%) 
bekerja sebagai entertainer; yaitu pemain saxophone, 
penyanyi kafe, dan pemain gendang dangdut. Pekerjaan 
sebagai tukang cukur dan tenaga kesehatan 
mendapatkanproporsi paling sedikit yaitu masing-masing 
1 kasus (0,51%). Pekerjaan sebagai tukang cukur dan 
tenaga kesehatan sangat erat hubungannya dengan risiko 
tertusuk benda tajam. Oleh karena itu perlu dilakukan 
adanya general precaution.

Pada hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan 
bahwa pasien dengan pasangan yang bekerja di sektor 
swasta merupakan persentase terbesar. Hal ini disusul 
oleh pekerjaan sebagai kuli bangunan, sopir, buruh pabrik, 
pemasaran, dan tukang bengkel. Pekerjaan ini 
menghabiskan waktu di luar ruangan dan sering kali 
berpindah-pindah tempat dalam jangka waktu tertentu. 
Menurut penelitian yang dilakukan oleh Simanjuntak 
(2010) pekerjaan seperti traveler adalah pekerjaan yang 
rentan terkena penyakit HIV, dilihat dari pemenuhan 
kebutuhan biologis yang kemungkinan dicari pada wanita 
diluar rumah atau bisa disebut dengan Pekerja Seks 
Komersial (PSK) atau wanita lain yang mengidap 
HIV/AIDS dan kemudian menularkan kepada 
pasangannya. Bisa dilihat meningkatnya jumlah ibu rumah 
rangga yang terkena HIV/AIDS mungkin disebabkan oleh 
partner seksual mereka yang pernah berhubungan 
dengan Pekerja Seks Komersial (PSK) atau wanita lain 
sehingga dapat kemungkinan untuk tertular HIV akan 
meningkat.

Faktor Risiko Penularan HIV pada Ibu Hamil

Distribusi Ibu Hamil dengan HIV di RSUD Dr. Soetomo 
Surabaya Berdasarkan Orientasi Seksual Pasien

Orientasi seksual adalah kecenderungan 
seseorang secara emosional, romantisme, dan/atau 
ketertarikan seksual kepada laki-laki, wanita, atau 
keduanya. (Robin A Dembroff, 2016). Secara singkat 
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dapat kita simpulkan bahwa hubungan seksual terjadi jika 
ada kecenderungan untuk menyukai lawan jenis 
(heteroseksual), sesama jenis (homoseksual), dan 
keduanya (biseksual).

Pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti, 
didapatkan 100% pasien adalah heteroseksual.Menurut 
data Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 
Kemenkes Indonesia (2017) didapatkan penularan 
HIV/AIDS terbesar adalah hubungan seksual. Dengan 
rincian sebanyak 71% adalah pasangan heteroseksual. 
Hal ini juga berkorelasi dengan penelitian yang dilakukan 
di poli UPIPI RSUD Dr. Soetomo pada tahun 2010 bahwa 
penularan HIV terbanyak ditularkan melalui hubungan 
seksual (heteroseksual) sebanyak 57,9%. (Astindari, 
2010).

Distribusi Ibu Hamil dengan HIV di RSUD Dr. Soetomo 
Surabaya Berdasarkan Riwayat Seksual Berisiko

Riwayat seksual berisiko turut berperan dalam 
penularan infeksi HIV. Menurut Laksana dan Lestari 
(2010), perilaku seksual berisiko, yaitu hubungan seks 
lebih dari satu partner dan seks anal dapat meningkatkan 
risiko tertular HIV dan AIDS lebih besar. Risiko terinfeksi 
HIV meningkat pada wanita usia muda hal ini terkait 
dengan infeksi menular seksual yang telah terjadi 
sebelumnya dan tidak diobati. Pada wanita usia muda 
tersebut memiliki kecenderungan untuk melakukan 
hubungan seksual dengan pria yang lebih tua, di mana 
sebagian besar pria tersebut kemungkinan melakukan 
aktivitas seksual berisiko sebelumnya. (Ketut, 2012).

Kusmiran (2013) dalam bukunya yang berjudul 
Kesehatan Reproduksi Remaja dan Wanita menyebutkan 
bahwa salah satu faktor risko tertularnya HIV adalah 
melalui hubungan seksual tanpa kondom. Pada penelitian 
ini, penulis mendapatkan data terbanyakbahwa ibu hamil 
dengan HIV di RSUD Dr. Soetomo Surabaya pernah 
melakukan hubungan seksual pra nikah dan tanpa 
kondom. Selain itu riwayat seksual secara anal turut 
berperan penting sebagai salah satu tindakan seksual 
berisiko untuk terjadinya penularan infeksi HIV.

Distribusi Ibu Hamil dengan HIV di RSUD Dr. Soetomo 
Surabaya Berdasarkan Riwayat Penggunaan Jarum 
Suntik

Penularan HIV terjadi melalui perilaku yang 
berisiko seperti penggunaan jarum suntik yang tidak steril 
pada kelompok pengguna narkoba, perilaku seksual yang 
tidak aman baik pada hubungan hetroseksual maupun 
homoseksual. Dari data yang penulis dapatkan, pasien 
yang memiliki riwayat menggunakan jarum suntik seperti 
infus dan transfusi memiliki kedudukan yang tertingi bagi 
faktor risiko pasien. Didapatkan hasil terbanyak bahwa ibu 
hamil dengan HIV di RSUD Dr. Soetomo pernah 
melakukan transfusi dan tindakan pemasangan infus. 
Namun penulis juga mendapatkan bahwa penggunaan 
narkoba dan tato juga ditemukan pada ibu hamil yang 
terinfeksi HIV. Hal yang menarik adalah 1 pasien (0,51%) 
mengaku tertular melalui  t indakan manicure 
pedicure;serta sebanyak 21,03% mengaku belum pernah 
memiliki riwayat kontak dengan jarum.

Sedangkan untuk partner seksual pasien, 
didapatkan hasil terbanyak pernah menggunakan 
narkoba dan tato. Sedikit pasien yang mengaku pernah 
melakukan transfusi dan tindakan infus. Hanya 1 kasus 
(0,51%) mengaku tertular melalui tindakan bekam;serta 
126 kasus (64,62%) mengaku belum pernah melakukan 

tindakan apapun.
Menurut data Dinas Kesehatan Jawa Timur 

(2018) mengatakan jika pendonor yang melakukan donor 
darah pada tahun 2017 terdeteksi HIV di Jawa Timur 
sebanyak 286 kasus berjenis kelamin laki-laki dan 155 
kasus berjenis kelamin perempuan. Sedangkan pasien 
yang tertular melalui transfusi sebanyak 19 pasien tahun 
2017 (Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 
Kemenkes Indonesia, 2017). Marhaena (2010) 
mengatakan penularan melalui jarum suntik sebesar 30% 
dan sebagian kecil melalui kehamilan, tranfusi darah dan 
pajanan saat bekerja.

Penularan dapat terjadi melalui transfusi darah 
atau produk darah, atau penggunaan alat-alat yang sudah 
dikotori darah seperti jarum suntik,jarum tato, tindik, dan 
sebagainya (Kusmiran, 2013). Pada penelitian ini 
didapatkan pasien yang memiliki tato sebanyak 13 pasien 
dari total 195 ibu hamil dengan HIV di poli hamil RSUD Dr. 
Soeotomo, Surabaya. Tato tersebut dapat berupa tato 
sebagai seni maupun tato alis.

Distribusi Ibu Hamil dengan HIV di RSUD Dr. Soetomo 
Surabaya Berdasarkan Riwayat Konsumsi Alkohol

Penggunaan alkohol sangat umum digunakan 
dalam proses prostitusi atau tindakan narkoba (Sumule S, 
2011). National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism 
(2004) mengatakan jika pasien HIV cenderung 
mengonsumsi alkohol dua kali lebih banyak daripada 
populasi pada umumnya dan lebih dari 50% pasien HIV di 
Amerika Serikat memiliki hubungan erat dengan 
penggunaan narkoba. Alkohol dan narkoba dapat 
memengaruhi perilaku seksual seseorang (Goverment of 
Western Australia, 2013).

Sehingga dengan kata lain, pengonsumsian 
alkohol dapat meningkatkan risiko HIV secara tidak 
langsung melalui hubungan seksual berisiko dan 
menggunakan narkoba. Pada penelitian yang penulis 
lakukan, didapatkan hasil bahwa ibu hamil dengan HIV 
yang pernah mengonsumsi alkohol adalah sebanyak 18 
kasus (9,23%), dan partner seksual ibu hamil dengan HIV 
yang pernah mengonsumsi alkohol adalah sebanyak 62 
kasus (31,79%).

Distribusi Ibu Hamil dengan HIV di RSUD Dr. Soetomo 
Surabaya Berdasarkan Riwayat Pernikahan

Status Pernikahan
Status pernikahan adalah status memiliki atau 

tidak memiliki pasangan yang diakui secara hukum 
memiliki peran dalam penyebaran HIV. Pada penelitian ini 
didapatkan 180 pasien (92,31%) berstatus kawin. Hal ini 
sejalan dengan penelitian Susanti (2017) menyebutkan 
bahwa sebanyak 67,1% ibu hamil dengan HIV berstatus 
sudah menikah. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh 
Erna Widyastuti (2007), menyebutkan jika ada hubungan 
antara status pernikahan dan penularan HIV melalui 
tingkat pengetahuan tentang HIV/AIDS. Namun penelitian 
yang dilakukan oleh Annisa (2014) mengatakan bahwa 
orang yang tidak menikah memiliki risiko lebih besar 
tertular HIV karena memiliki kecenderungan untuk 
melakukan hubungan seksual pra nikah. Risiko tertular 
HIV dapat terjadi ketika seorang perempuan menikah 
dengan seorang laki-laki yang sudah didiagnosis HIV 
sebelumnya. Atau pada kasus ini, pasien sudah terinfeksi 
HIV sebelum menikah.
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 Jumlah Pernikahan
Pern i kahan  pada  p r i ns ipnya  ada lah  

meningkatkan hubungan seseorang untuk terikat salah 
satunya dalam melakukan hubungan seksual yang 
berhubungan dengan fungsi reproduksi yaitu 
menghasilkan keturunan (Anggreani, 2005). Pada 
penelitian ini didapatkan hasil pasien pernah menikah satu 
kali yaitu sebanyak 50,77%. Pernikahan lebih dari satu kali 
dapat meningkatkan risiko penularan HIV karena 
berpotensi melakukan hubungan seksual lebih dari satu 
partner seksual. Sebagaimana disebutkan oleh Laksana 
dan Lestari (2010), hal ini termasuk perilaku seksual 
berisiko, yaitu hubungan seks lebih dari satu partner dapat 
meningkatkan risiko tertular HIV dan AIDS lebih besar

Lama Pernikahan
Lama pernikahan adalah rentang waktu yang 

yang dimulai saat awal menikah hingga akhir. Lama 
pernikahan juga merupakan prediktor seberapa sering 
pasien berganti-ganti pasangan atau meningkatkan 
pernikahan lebih dari satu kali. Pada penelitian ini 
didapatkan hasil terbanyakyaitu sebanyak 176 kasus 
(58,67%) ibu hamil dengan HIV di RSUD Dr. Soetomo 
pernah menikah dengan lama 1 tahun - < 5 tahun, lalu 
sebanyak 71 kasus (23,67%) pernah menikah dengan 
lama 5 tahun - < 10 tahun. Sedangkan hanya ada 14 kasus 

(4,67%) yang pernah menikah dengan lama pernikahan ≥
15 tahun.

Jumlah Partner Seksual
Dari data yang penulis dapatkan, penularan yang 

banyak terjadi karena hubungan seksual yang tidak aman 
dan berganti-ganti pasangan (heteroseksual) oleh ibu 
hamil sebanyak 58,97% dan oleh partner seksual pasien 
sebanyak 71,79%. Proporsi ini lebih tinggi dibandingkan 
dengan laporan komisi penanggulangan AIDS yang 
menyatakan bahwa proporsi penularan HIV melalui 
hubungan seksual berisiko (heteroseksual maupun 
homoseksual) sangat mendominasi mencapai 60%. 
Jumlah ini masih seperti fenomena gunung es yang belum 
bisa terdeteksi sepenuhnya karena kebanyakan pasien 
dan suami malu untuk menyebutkan jumlah partner 
seksualnya.

Namun menurut Richard (2014) data terbanyak 
pada pasien HIV adalah multi partner seks, yaitu sebanyak 
54,8%. Centers of Disease Control (2008) mengatakan 
jika HIV paling banyak ditemui pada pasien yang pernah 
berhubungan seksual lebih dari satu orang.

Distribusi Ibu Hamil dengan HIV di RSUD Dr. Soetomo 
Surabaya Berdasarkan Jumlah Gravida

Menurut Dirjen Pencegahan dan Pengendalian 
Penyakit Kemenkes Indonesia (2017) mengatakan jika 
penularan HIV melalui perinatal adalah sebanyak 3%. Hal 
serupa juga dikatakan oleh Richard (2014) bahwa ibu 
hamil dengan HIV yang kontrol di poli kebidanan RSUP 
Sanglah Denpasar periode Juli 2013 – Juni 2014 
terbanyak adalah multigravida sebanyak 78,6%. Selain 
itu, penelitian yang dilakukan oleh Ni Ketut Arniti (2014) 
mengatakan jika sebanyak 65% ibu hamil dengan HIV 
yang kontrol di puskesmas Kota Denpasar adalah 
multigravida.

Begitu pula dengan data yang penulis dapatkan. 
hasil penelitian didapatkan kasus ibu hamil dengan HIV 
terbanyak merupakan multigravida yakni 149 kasus 
(76,41%) dan primigravida sebanyak 14 kasus (23,59%).

Metode Kontrasepsi

Distribusi Ibu Hamil dengan HIV di RSUD Dr. Soetomo
Surabaya Berdasarkan Jenis Kontrasepsi Sebelum 
Hamil Terakhir

Kontrasepsi merupakan komponen utama 
PMTCT yang berguna untuk perempuan dan laki-laki yang 
menderita HIV positif, selain untuk pencegahan primer 
dan terjadinya infeksi HIV berulang, kontasepsi juga dapat 
mengurangi kejadian kehamilan yang tidak direncanakan 
agar tidak meningkatkan risiko penularan kepada bayi 
yang dikandung (AK & KS 2012). Perempuan dengan 
infeksi HIV/AIDS perlu diidentifikasi dan diberikan 
penjelasan pemilihan kontrasepsi yang sedikit berbeda 
dengan perempuan yang tidak menderita HIV (Adedimeji, 
2012). Perempuan HIV positif selain menggunakan 
kontrasepsi untuk mencegah terjadinya unwanted 
pregnancy, mereka juga perlu menggunakan double 
protection agar tidak menularkan kepada pasangannya 
(NCCID, 2010). Pada penelitian ini sebanyak 59 pasien 
(30,26%) menggunakan KB suntik/susuk dan 88 pasien 
(45,13%) pasien tidak menggunakan alat kontrasepsi 
apapun. Adapun beberapa alasan belum menggunakan 
kontrasepsi yakni tidak ingin menggunakan IUD dan 
paritas belum cukup. Sehingga mereka ingin 
menggunakan kontrasepsi lainnya seperti pil, suntik 
maupun implan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh M.M.A 
(2016) bahwa hubungan antara status HIV dan pilihan 
metode kontrasepsi konsisten dengan pola yang 
diharapkan, dengan perempuan yang HIV positif lebih 
mungkin untuk menggunakan kondom daripada 
hormonal. Dalam hal ini, didapatkan hasil bahwa pasien 
lebih memilih untuk menggunakan kontrasepsi hormonal 
baik obat, suntik atau susuk daripada menggunakan 
kondom.

Distribusi Ibu Hamil dengan HIV di RSUD Dr. Soetomo 
Surabaya Berdasarkan Jenis Kontrasepsi Sesudah 
Melahirkan

Pemilihan kontrasepsi pada perempuan dengan 
infeksi HIV/AIDS perlu diidentifikasi dan diberikan 
penjelasan pemilihan kontrasepsi yang sedikit berbeda 
dengan perempuan yang tidak menderita HIV (Adebola et 
al, 2012). Penggunaan kondom pria secara konsisten 
telah terbukti mengurangi penularan HIV secara horisontal 
hingga 80% di antara pasangan serodiskordan HIV. 
Kontrasepsi hormonal dapat meningkatkan risiko 
penularan HIV pada wanita berisiko tinggi seperti Pekerja 
Seks Komersial. Penggunaan kontrasepsi hormonal tidak 
mengganggu efektivitas obat ARV (Heikinheimo & 
Hteenma'ki, 2009) (Feldacker, 2015).

Pada penelitian ini, didapatkan hasil pada ibu 
hamil dengan HIV yang terlah melahirkan sebanyak 
46,67% menggunakan IUD pasca plasenta dan 32,31% 
memilih sterilisasi. Namun terdapat 19 pasien (9,74%) 
keluar dari Rumah Sakit belum menggunakan 
kontrasepsi, dan data yang tidak ada sebanyak 21 pasien 
(10,77%). Menurut Susanti (2018), penggunaan metode 
kontrasepsi jangka panjang (Suntik 3 bulan, IUD, dan 
MOW) disertai dengan penggunaan kondom dapat 
mencegah penularan infeksi HIV kepada pasangan.

Infeksi HIV

Distribusi Ibu Hamil dengan HIV di RSUD Dr. Soetomo 
Surabaya Berdasarkan Cara Mendiagnosis

242  Jurnal Kesehatan Soetomo, , hlm 235 - 244Volume 7, Nomor 4, Des 2020



Diagnosis HIV yang asimtomatik menggunakan 
strategi tiga serial (metode 3 cepat) untuk daerah dengan 
prevalensi HIV di bawah 10%. Tiga reagen yang berbeda 
sensitivitas, spesifisitas dan preparasi antigennya 
digunakan secara serial, sesuai dengan Keputusan 
Menteri Kesehatan Nomor 241/2006 tentang Standar 
PelayananLaboratorium Kesehatan Pemeriksa HIV dan 
Infeksi Oportunistik. Tes diagnostik HIV dapat dilakukan 
secara serologis dan virologis. Pemeriksaan serologis 
dilakukan dengan metode Rapid Diagnostic Test (RDT) 
atau Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) yang 
menggunakan antibodi atau fraksi protein. Pemeriksaan 
virus menggunakan metode PCR (Polymerase Chain 
Reaction). (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 
2015)

Pada data tersebut didapatkan hasil terbanyak 
yaitu 93 pasien (48,95%) terdiagnosis HIV dengan cara 
metode 3 cepatsaja dan 12 pasien (6,32%) terdiagnosis 
HIV dengan 3 langkah yaitu metode 3 cepat, RDT, dan 
ELISA.6.2 Distribusi Ibu Hamil dengan HIV di RSUD Dr. 
Soetomo Surabaya Berdasarkan Kadar CD4

Seluruh ibu hamil dengan HIV harus 
mendapatkan kombinasi ART tanpa melihat kadar titer 
CD4 atau kadar HIV plasma untuk menurunkan transmisi 
perinatal. Penelitian oleh Kelley, dkk. mendapatkan bahwa 
pasien HIV yang memulai terapi dengan median jumlah 
limfosit CD4 201 sel/mm3 (72-334 sel/mm3) sebagian 
besar (83%) mengalami pelambatan kenaikan respons 
immunologis pada tahun ke-4, sehingga jumlah limfosit 
CD4 tidak mencapai >500 sel/mm3 walau diikuti sampai 
tahun ke-7.

Oleh karenanya, pasien HIV harus ditemukan 
lebih awal (sebelum stadium AIDS) sehingga 
mendapatkan hasil yang optimal dari pengobatan ARV. 
Hal ini menunjukkan pada awal pengobatan ARV, 
keberhasilan imunologis dapat digunakan juga untuk 
memprediksi keberhasilan virologis, terutama pada 
kondisi pemeriksaan viral load tidak dapat dilakukan.

Dari data tersebut, pada saat awal diagnosis 
sebanyak 23,08% pasien memiliki kadar CD4 <200, 
38,46% pasien memiliki kadar CD4 200-499, dan 
sebanyak 10,26% pasien memiliki kadar CD4 >500. 
Sedangkan pada saat pasien menerima terapi sebanyak 
14,87% pasien memiliki kadar CD4 <200, 35,90%pasien 
memiliki kadar CD4 200-499, 21,03% pasien memiliki 
kadar CD4 >500. Namun sebanyak 55 pasien tidak 
memiliki data tentang kadar CD4 baik sebelum terapi ARV 
maupun sesudah terapi ARV.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Saran
Perrlunya peningkatan penyuluhan deteksi dini 

dan dampak infeksi HIV terhadap janin pada ibu hamil 
trimester satu dimana deteksi dan inisiasi terapi sedini 
mungkin dapat menurunkan angka transmisi secara 
bermakna.

Karakteristik ibu hamil dengan HIV di RSUD Dr. 
Soetomo adalah wanita berusia produktif dengan 
pendidikan terakhir SMA. Pekerjaan terbanyak sebagai 
ibu rumah tangga dan telah melakukan tindakan berisiko 
tertular HIV seperti riwayat seksual multipartner, 
penggunaan jarum, dan mengonsumsi alkohol.
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ABSTRACT: Background: Resistant bacteria currently appear throughout the world as a threat to the treatment of infections in communities 
and hospitals. And in this case Enterobacteriaceae group most often is Escherichia coli. The incidence of extended spectrum ß-lactamase 
(ESBL) varies throughout the world. ESBL-producing bacteria are resistant to third generation cephalosporins and other antibiotics such as 
fluoroquinolones and cefepime, but most are still sensitive to carbapenem. Objective: To obtain antibiotic susceptibility pattern among 
phylogenetic groups of ESBL-producing Escherichia coli (A, B1, B2, and D) from community isolates and pathogenic isolates in Dr. Soetomo 
general hospital. Methods: It was an analytical observasional study with cross sectional approach. A total number of samples were 102 
isolates consist of 48 pathogenic isolates that were collected during May – July 2019, and 54 community isolates from stock culture of 
Escherichia coli ESBL that was stored in Clinical Microbiology Unit of Dr. Soetomo general hospital. Pathogenic isolates were identified and 
tested for antibiotic susceptibility phenotypically using BD PhoenixTM Auotomated Microbiology System or Vitek 2 Compact System. The 
community isolates that have been identified as Escherichia coli ESBL were tested for antibiotic susceptibility by diffusion method (Kirby 
Bauer). Results: The results of this study demonstrated that meropenem antibiotic has the highest effectivity both against virulent (98.2%) 
and non-virulent Escherichia coli ESBL (97.8%), followed by gentamicin for virulent (78,6%) and non-virulent   (65.2%) and ciprofloxacin for 
virulent (46.4%) and non-virulent (43.5%). But there is a difference in amoxicillin-clavulanic acid which is rather high precisely in Escherichia 
coli ESBL which is not virulent (58.7%) compared to virulent (39.3%). Conclusion: There was no significant difference in the sensitivity of 
each antibiotic between Escherichia coli ESBL strains that were virulent or non-virulent.

Keywords : Escherichia coli, antibiotic sensitivity, pathogen, community.

ABSTRAK: Latar belakang: Bakteri resisten saat ini muncul di seluruh dunia sebagai ancaman terhadap pengobatan infeksi di komunitas 
dan rumah sakit.  Dan dalam hal ini golongan Enterobacteriaceae yang paling sering adalah Escherichia coli. Insidens Extended Spectrum 
ß-lactamase (ESBL) bervariasi di seluruh dunia. Bakteri penghasil ESBL resisten terhadap sefalosporin generasi ketiga dan antibiotik lain 
seperti fluoroquinolon dan cefepime, tetapi sebagian besar masih sensitif terhadap karbapenem. Tujuan: Untuk mendapatkan gambaran 
pola kepekaan antibiotik filogenetik A, B1, B2 Dan D bakteri Escherichia coli ESBL yang berasal dari isolat komunitas dan isolat pathogen di 
RSUD Dr. Soetomo. Metode: Penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik dengan pendekatan cross sectional. Sampel 
penelitian sebanyak 102 isolat yang terdiri dari 48 isolat patogen yang dikumpulkan selama periode Mei – Juli 2019, dan 54 isolat komunitas 
yang berasal dari stok kuman Escherichia coli ESBL yang tersimpan di Unit Mikrobiologi Klinik RSUD Dr. Soetomo. Isolat patogen 
diidentifikasi dan diuji kepekaan antibiotik secara fenotipik menggunakan BD PhoenixTM Auotomated Microbiology System atau Vitek 2 
Compact System. Isolat komunitas yang telah teridentifikasi sebagai Escherichia coli ESBL diuji kepekaan antibiotik dengan metode difusi 
(Kirby Bauer). Hasil: Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa antibiotik meropenem mempunyai efektifitas yang paling tinggi baik terhadap 
Escherichia coli ESBL yang virulen (98,2%) maupun yang non-virulen (97,8%), diikuti oleh gentamisin untuk yang virulen (78,6%) dan yang 
non-virulen (65,2%) dan siprofloksasin untuk yang virulen (46,4%) dan yang non-virulen (43,5%). Namun efektifitas antibiotik amoksisilin-
asam klavulanat lebih tinggi pada Escherichia coli ESBL yang non-virulen (58,7%) dibandingkan dengan yang virulen (39,3%).  
Kesimpulan: Tidak terdapat perbedaan efektifitas yang bermakna antara masing – masing antibiotik terhadap Escherichia coli ESBL strain 
yang virulen maupun yang non-virulen.
  
Kata kunci: Escherichia coli, sensitivitas antibiotik, patogen, komunitas.
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PENDAHULUAN

Escherichia coli kemungkinan adalah salah satu 
spesies dari bakteri yang paling terkenal dan juga 
merupakan salah satu isolat yang paling umum di 
Laboratorium Mikrobiologi Klinik, sehingga seringkali 
menimbulkan kesalahpahaman mengenai banyaknya 
jenis Escheriachia coli dan infeksi yang disebabkan oleh 
bakteri tersebut. Strain Escherichia coli yang secara 
biologis penting untuk manusia dapat diklasifikasikan 
secara luas (berdasarkan genetik dan kriteria klinis) 
menjadi 3 (tiga) kelompok utama: (1) strain komensal, (2) 
strain patogen intestinal (enterik atau diare), (3) strain 

patogen ekstraintestinal (Russo and Johnson, 2000). 
Strain Escherichia coli dapat diklasifikasikan kedalam 4 
(empat) kelompok:   A, B1, B2, dan D (Herzer et al., 1990; 
Souza et al., 1999; Clermont et al., 2000). Strain 
Escher ich ia co l i  yang menyebabkan in feks i  
ekstraintestinal (ExPEC) sebagian besar dikelompokkan 
kedalam kelompok B2 dan sebagian kecil lainnya kedalam 
kelompok D; sedangkan strain komensal yang hidup 
dalam sistem gastrointestinal yang disebut dengan strain 
non patogen, sebagian besar dikelompokkan kedalam 
kelompok A dan B1 (Picard et al., 1999; Clermont et al., 
2000). 

Insidens extended spectrum ß-lactamase 



246  Jurnal Kesehatan Soetomo, , hlm 245 - 249Volume 7, Nomor 4, Des 2020

(ESBL) bervariasi di seluruh dunia. Bakteri penghasil 
ESBL resisten terhadap sefalosporin generasi ketiga dan 
antibiotik lain seperti fluoroquinolon dan cefepime. Isolat 
patogen Enterobacteraceae penghasil ESBL saat ini  
menyebabkan banyak wabah infeksi dan itu menjadi 
masalah terapi yang meningkat di seluruh dunia (Ahmed 
et al., 2015). Penelitian yang dilakukan oleh Ahmed et al. 
(2015) menunjukkan bahwa distribusi Escherichia coli 
penghasil ESBL sebesar 30%, dan sebagian besar masih 
sensitif terhadap antibiotik golongan karbapenem. 

Di Indonesia, penelitian yang dilakukan oleh 
Kuntaman et al. (2011) menunjukkan bahwa distribusi 
Escherichia coli penghasil ESBL sebesar 42,7% dengan 
kepekaan yang rendah terhadap sefotaksim dan 
siprofloksasin, tetapi masih sangat sensitive terhadap 
meropenem, fosfomisin, amikasin dan sefoperazon-
sulbaktam. Penelitian lain yang dilakukan di Iran 
menunjukkan bahwa sebagai bakteri penyebab ISK 
Escherichia coli dianggap sebagai uropatogen yang paling 
umum, dimana prevalensi Escherichia coli penghasil 
ESBL sebesar 37,11% dengan tingkat resistensi tertinggi 
berturut – turut adalah sefotaksim (100%), amoksisilin 
(97,22%), dan piperasilin (96,3%). Kepekaan yang paling 
tinggi adalah terhadap antibiotik meropenem (93,5%), 
nitrofurantoin (81,48%) dan gentamisin (55,56%) 
(Rajabnia et al., 2019).

Dari sejumlah penelitian yang dilakukan terkait 
pola kepekaan antibiotik bakteri Escherichia coli ESBL 
menunjukkan bahwa antibiotik yang paling tinggi 
efektifitasnya adalah meropenem dan imipenem (100%) 
di ikuti  oleh piperasi l in–tazobaktam (87,22%), 
sefoperazon-sulbaktam (76,67%), amoksisilin-clavulanic 
acid (75,55%) (Kumar et al., 2014). Tingkat resistensi 
tertinggi adalah amoksisilin (86%) dan tetrasiklin (72,6%) 
(Kibret and Abera., 2011). 

TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan menganalisis pola 
kepekaan antibiotik pada kelompok filogenetik bakteri 
Escherichia coli ESBL yang berasal dari isolat komunitas 
dan isolat patogen di RSUD Dr. Soetomo Surabaya.

METODE

Penelitian ini bersifat observasional deskriptif 
dengan pendekatan cross sectional study untuk 
mengetahui profil kepekaan antibiotik kelompok 
filogenetik bakteri Escherichia coli ESBL isolat komunitas 
dan isolat patogen dari pasien di RSUD Dr. Soetomo 
Surabaya. Isolat yang dikumpulkan dalam penelitian ini 
adalah sebanyak 105 bakteri Escherichia coli ESBL. Isolat 
patogen berasal dari seluruh spesimen klinik yang masuk 
ke Unit Mikrobiologi Klinik RSUD Dr. Soetomo Surabaya 
selama periode Mei – Juli 2019  dan isolat komensal 
berasal dari stok isolat tersimpan di deep freezer -80ºC 
Unit Mikrobiologi Klinik RSUD Dr. Soetomo Surabaya. 

Identifikasi bakteri Escherichia coli ESBL dari 
isolat patogen diperoleh dari BD Phoenix TM Automated 
Microbiology System atau Vitek 2 System, dan uji PCR 
(Polymerase Chain Reaction) dilakukan untuk mendeteksi 
gen chuA, yjaA dan TspE4C2 pada isolat bakteri 
Escherichia coli penghasil ESBL. Komposisi multipleks 
PCR sebanyak 20 µl  reaction mixture terdiri dari 12,5 µl 
PCR Mix dari Promega (400 µM dATP, 400µM dGTP, 400 

µMdTTP dan 3 mM MgCl2 dengan pH 8.5); 2,5 µl H2O;     
2 ul DNA template; 0,5 ul untuk masing – masing            
primer. Primer yang digunakan adalah: 1). ChuA                        
( 5 ' -GACGAACCAACGGTCAGGAT-3 '  dan  5 ' -
TGCCGCCAGTACCAAAGACA-3'); 2). YjaA (5'-
T G A A G T G T C A G G A G A C G C T G - 3 '  d a n  5 ' -
ATCCGCCAGTACCAAAGACA-3'); and 3). TspE4C2 (5'-
T G A A G T G T C A G G A G A C G C T G - 3 '  d a n  5 ' -
ATGGAGAATGCGTTCCTCAAC-3G-3G) (Clermont et al., 
2000; Kazemnia et al., 2014). Data dianalisis 
menggunakan program SPSS versi 20.

Antibiotik yang diujikan untuk isolat patogen 
dalam penelitian ini terdiri dari antibiotik beta laktam dan 
non beta lactam, yaitu Amikacyn, Gentamicyn, Amoxycillin 
Clavulanic-Acid, Ampicillin, Ampicillin-Sulbactam, 
Astreonam, Piperacillin-Tazobactam, Cephazolin, 
Ceftazidime, Cefotaxim, Ceftriaxone, Cefoperazone-
Sulbactam, Cotrimoxazol, Tetrasiclyn, Piperacillin, 
Ciprofloxacin, Levofloxacin, Moxifloxacin, Fosfomycin, 
Nitrofurantoin, Chloramphenicol, Tigecyclin, Meropenem, 
Imipenem dan Cefepime. Sedangkan untuk isolat 
komunitas antibiotik yang diujikan, yaitu Gentamicyn, 
Ciprofloxacin,  Amoxycillin Clavulanic-Acid, Cephazolin, 
Cefotaxim dan Meropenem. Uji kepekaan antibiotik untuk 
isolat patogen dilakukan dengan melakukan uji dilusi 
menggunakan BD PhoenixTM Automated Microbiology 
System atau Vitek 2 System dan untuk isolat komunitas 
dilakukan uji difusi menggunakan media Muller Hinton 
Agar dan cakram antibiotic berdasarkan standar Clinical 
and Laboratory Standart Institute (CLSI) 2019.

HASIL

Dari 105 isolat yang terkumpul dalam penelitian 
ini, jumlah isolat yang sesuai dengan kriteria inklusi untuk 
dilanjutkan sebagai isolat penelitian adalah sebanyak 102 
isolat, terdiri dari 48 isolat patogen yang berasal dari 
pasien rumah sakit dan 54 sampel isolat komunitas. 
Distribusi secara demografi menunjukkan bahwa dari 48 
isolat patogen, 26 (54,2%) berasal dari jenis kelamin laki – 
laki dan sebanyak 22 (45,8%) berasal dari jenis kelamin 
perempuan.  Dari 54 sampel komunitas, 5 (9,3%) berasal 
dari jenis kelamin laki – laki dan 49 (90,7%) berasal dari 
jenis kelamin perempuan. Untuk distribusi kelompok 
filogenetik berdasarkan demografi dapat dilihat pada 
Tabel 1.

Dari 48 isolat patogen didapatkan filogenetik  
grup A sebanyak 13 (27,1%), grup B1 3 (6,2%), grup B2 18 
(37,5%)dan grup D 14 (29,2%). Sedangkan dari 54 isolat 
komunitas didapatkan filogenetik grup A sebanyak 14 
(25,9%), grup B1 16 (29,6%), grup B2 grup B2 6 (11,1%) 
dan grup D  18 (33,3%). Berdasarkan analisis statistik 
terdapat perbedaan bermakna antara masing – masing 
grup (Tabel 2).

Pada penelitian ini Escherchia coli ESBL 
dikelompokkan kedalam dua strain, yaitu strain non-
virulen (A+B1) dan strain virulen (B2+D). Strain virulen dan 
non-virulen, kepekaannya terhadap gentamisin sebanyak 
44 (78,6%) dan 30 (65,2%), terhadap amoksisilin-asam 
klavulanat sebanyak 22 (39,3%) dan 27 (58,7%), terhadap 
siprofloksasin sebanyak 26 (46,4%) dan 20 (43,5%), 
terhadap meropenem sebanyak 55 (98,2%) dan 45 
(97,8%), terhadap sefazolin dan sefotaksim masing – 
masing sebanyak 100% (Tabel 3).
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Tabel 1. Distribusi kelompok filogenetik bakteri Escherichia coli ESBL 

Karakteristik 
Umum 

Jenis Isolat   Kelompok Filogenetik N (%) 
  

P 
Patogen  Komunitas  A B1 B2 D 

Jenis Kelamin 
Laki – Laki 
Perempuan 

 
26 (54,2) 
22 (45,8) 

 
5 (9,3) 

49 (90,7) 

 
8 (29,6) 

19 (70,4) 

 
0 (0) 

19 (100)) 

 
10 (41,7) 
14 (58,3) 

 
13 (40,6) 
19 (59,4) 

0.010 

Total 48 (100) 54 (100) 27 (100) 19 (100) 24 (100) 32 (100)  
 

Usia (tahun) 
0 – 14  

 
11 (22,9) 

 
14 (25,9) 

 
3 (11,1) 

 
5 (26,3) 

 
10 (41,7) 

 
7 (21,9) 

0.368 15 – 64 
65 – 70 
>70 

26 (54,2) 
7 (14,6) 
4 (8,3) 

40 (74,1) 
0 (0) 
0 (0) 

20 (74,1) 
2 (7,4) 
2 (7,4) 

13 (68,4) 
0 (0) 

1 (5,3) 

12 (50) 
2 (8,3) 
0 (0) 

21 (65,6) 
3 (9,4) 
1 (3,1) 

Total  

Jenis  Spesimen  
Urin  
Darah 
Pus 
Jaringan 
Sputum 
Swab rekt  

Total 

48 (100)  

  
27 (56,2) 
2 (4,2) 
9 (18,8) 
7 (14,6) 
3 (6,2) 
0 (0) 

48 (100) 

54 (100)  

  
0 (0) 
0 (0) 
0 (0) 
0 (0) 
0 (0) 

54 (100) 
54 (100) 

27 (100)  

  
7 (25,9) 
1 (3,7) 
3 (11,1) 
2 (7,4) 
0 (0) 

14 (51,9) 
27 (100) 

19 (100)  

  
2 (10,5) 

0 (0) 
0 (0) 

1 (5,3) 
0 (0) 

16 (84,2) 
19 (100) 

24 (100)  

  
10 (41,7) 
1 (4,2) 
2 (8,3) 
2 (8,3) 
3 (12,5) 
6 (25) 

24 (100) 

32 (100)  

  
8 (25) 
0 (0) 

4 (12,5) 
2 (6,3) 
0 (0) 

18 (56,2) 
32 (100) 

  

  
 
 
 
0,046 

Tabel 3. Prosentase Kepekaan Antibiotik Escherichia coli ESBL Virulen dan Non Virulen 

Antibiotik 
Non Virulen (A+B1) (N=46)  Virulen (B2+D) (N=56)  P Suscep Non susc Suscep Non susc 

Gentamicyn  30 (65,2) 16 (34,8) 44 (78,6) 12 (21,4%) 0,133 
Amox-clavu 27 (58,7) 19 (41,3) 22 (39,3) 34 (60,7) 0,051 
Ciprofloxacin  20 (43,5) 26 (56,5) 26 (46,4) 30 (53,6) 0,766 
Meropenem  45 (97,8) 1 (2,2) 55 (98,2) 1 (1,8) 0,888 
Cephazolin  0 46 (100) 0 56 (100)  
Cefotaxim  1 (2,2) 45 (97,8) 0 56 (100) 0,268 

Susceptible: sensitif + intermediate    Non susceptible: resisten

Tabel 2. Proporsi filogenetik Escherichia coli ESBL

Filogenetik 

Jenis Isolat 

P Patogen 48 (%) 
  

Komensal 54 (%)
  

A 13 (27,1) 14 (25,9) 0,895 
B1 3 (6,2) 16 (29,6) 0,002 
B2 18 (37,5) 6 (11,1) 0,002 
D 14 (29,2) 18 (33,3) 0,651 

Total 48 (100) 54 (100)  

PEMBAHASAN

Kemunculan bakteri resisten di seluruh dunia 
masih merupakan ancaman yang mengganggu hasil akhir 
dari pengobatan pada penyakit infeksi di komunitas dan 
rumah sakit. Infeksi saluran kemih, infeksi gastrointestinal, 
infeksi piogenik adalah kasus – kasus infeksi yang sering 
terjadi di rumah sakit yang disebabkan oleh anggota 
Enterobacteriaceae. Escherichia coli adalah  jenis spesies 
yang paling sering ditemui. Escherichia coli adalah bakteri 
yang paling sering diketahui dapat menjadi strain yang 
resisten multidrug. Penggunaan antibiotik yang terlalu 
lama, lama rawatan di rumah sakit, penyakit kritis, riwayat 
penggunaan sefalosporin generasi 3, penggunaan alat – 

alat intra vena atau kateter adalah faktor risiko pada infeksi 
bakteri resisten multidrug  (Chaudhary, et al., 2004; Kumar 
et al., 2014).

Penelitian yang dilakukan oleh Kumar et al., 2014 
menyebutkan bahwa Escherichia coli penghasil ESBL 
100% sensitif terhadap imipenem, diikuti oleh piperasilin-
tazobaktam (87,22%), sefoperazone-sulbaktam (76,67%) 
amoxicillin-clavulanic acid (75,55%). Kepekaannya 
terhadap sefalosporin generasi 3 (cefotaksim, seftazidim 
dan seftriakson), sefamisin, astreonam, piperasilin dan 
sefepim rendah. Dalam penelitiannya, Kibret et al., 2011 
menyebutkan bahwa Escherichia coli penghasil ESBL 
resistensinya terhadap amoksisilin (86%) dan tetrasiklin 
(72,6%), tetapi kepekaannya terhadap nitrofurantoin 



(96,4%), norfloksin (90,6%) dan gentamisin (72,6%). 
Penelitian lain menyebutkan bahwa kepekaan terhadap 
antibiotik golongan β- laktam dan fluorokuinolon menurun, 
namun kepekaan terhadap amikasin dan gentamisin tinggi 
(Bamford et al., 2012). Di Indonesia, penelitian oleh 
Kuntaman et al., 2011 menyebutkan tingkat sensitivitas 
sefotaksim dan siprofloksasin secara in vitro sangat 
rendah dan tidak efektif digunakan di klinis sebagai terapi 
untuk bakteri penghasil ESBL. Empat antibiotic lain, yaitu 
meropenem, fosfomisin, amikasin dan sefoperazon-
sulbaktam masih potensial digunakan di klinik sebagai 
terapi bakteri penghasil ESBL. 

Penelitian ini menunjukkan bahwa isolat patogen 
yang berasal dari pasien di rumah sakit, lebih banyak 
ditemukan strain virulen (B2 dan D) dibandingkan isolat 
komunitas sebanyak 32 (66,7%); sedangkan isolat 
komunitas, strain non-virulen (A dan B1) lebih banyak 
dibandingkan isolat patogen yaitu sebanyak 30 (55,6%). 
Analisis secara statistik ditemukan perbedaan yang 
bermakna tingkat virulensi Escherichia coli ESBL yang 
ditemukan antara isolat patogen di rumah sakit dan isolat 
komensal di komunitas dengan nilai p=0,002. Hasil ini 
sama dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 
Rijavec et al., 2008  diyatakan bahwa Uropathogenic 
Escherichia coli (UPEC) mempunyai faktor virulensi yang 
besar dalam menyebabkan ISK dibandingkan dengan 
Escherichia coli strain fecal.

Penelitian ini menunjukkan Escherichia coli 
penghasil ESBL masih cukup peka terhadap beberapa 
antibiotik golongan β – laktam, aminoglikosida, 
karbapenem dan juga beberapa jenis antibiotik lain seperti 
fosfomisin, nitrofurantoin, klorampenikol, dan tigesiklin; 
sedangkan kepekaannya terhadap antibiotik golongan 
fluorokuinolon lebih rendah, maka penggunaannya 
sebagai terapi pada infeksi bakteri penghasil ESBL perlu 
dipertimbangkan. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang 
dilakukan oleh Kuntaman et al., 2011 yang menyebutkan 
bahwa sefotaksim dan siprofloksasin tidak efektif 
digunakan sebagai terapi bakteri peghasil ESBL, 
sedangkan fosfomisin, amikasin, sefoperazon-sulbaktam 
dan meropenem potensial digunakan untuk terapi bakteri 
penghasil ESBL. Isolat komunitas kepekaannya terhadap 
gentamisin lebih tinggi dibandingkan isolate pathogen 
sebesar 42 (77,8%) vs 32 (66,7%), terhadap antibiotik 
amoksisilin-asam klavulanat sebesar 25 (46,3%) vs 0 
(0%), terhadap siprofloksasin sebesar 28 (51,9%) vs 10 
(20,8%) dan terhadap  meropenem sebesar 52 (96,3%) vs 
47 (97,9%) (Kumar et al., 2014).

Pada penelitian ini siprofloksasin menunjukkan 
tingkat resistensi yang cukup tinggi (>90%) baik isolat 
patogen maupun isolat komunitas dibanding antibiotik 
yang lainnya. Siprofloksasin memiliki permasalahan 
tersendiri, meskipun tidak berada pada golongan yang 
sama dengan sefotaksim beberapa studi menyebutkan 
bahwa bakteri penghasil ESBL kebanyakan resisten 
terhadap siprofloksasin. Hal ini kemungkinan disebabkan 
oleh dua aspek, yang pertama tendensi dari para klinisi 
untuk mengganti sefalosporin generasi tiga yang tidak 
efektif menjadi  siprofloksasin dan yang kedua, adanya 
plasmid yang mengandung dua gen resistensi terhadap 
dua antibiotik yang berbeda yang sifatnya transmisible 
(Kuntaman et al., 2011). Hal ini sesuai dengan penelitian 
yang menyatakan bahwa terjadi penurunan tingkat 
kepekaan terhadap beberapa jenis antibiotik  selama 5 
tahun terakhir, yaitu siprofloksasin dari 86% menjadi 81%, 
amikasin dari 98% menjadi 96% dan gentamisin dari 91% 

menjadi 88% (Bamford et al., 2012). Flurokuinolon adalah 
antibiotik spektrum luas yang berperan penting dalam 
terapi klinis, merupakan terapi pilihan pada infeksi 
gastrointestinal, infeksi saluan kemih dan juga infeksi 
saluran napas. 

Dari hasil penelitian ini dapat dikatakan bahwa 
meropenem mempunyai efektifitas yang paling tinggi baik 
terhadap Escherichia coli ESBL strain virulen (98,2%) 
maupun non-virulen (97,8%), diikuti oleh gentamisin untuk 
strain virulen (78,6%) dan strain non-virulen (65,2%) dan 
siprofloksasin untuk strain virulen (46,4%) dan strain non-
virulen (43,5%). Tetapi ada perbedaan untuk amoksisilin-
asam klavulanat yang efektifitasnya lebih tinggi justru 
terhadap Escherichia coli ESBL strain non-virulen (58,7%) 
dibandingkan dengan strain virulen (39,3%).  Resistensi 
terhadap meropenem dapat dikatakan hampir 100% tidak 
ada, sehingga beberapa penelitian banyak yang 
menyimpulan bahwa penggunaan karbapenem 
merupakan pilihan terapi untuk bakteri penghasil ESBL 
yang menyebabkan infeksi serius yang sampai 
mengancam nyawa. Meskipun demikian uji kepekaan 
antibiotik harus tetap dilakukan terhadap setiap bakteri 
sebelum memberikan terapi antibiotik. Karbapenem 
idealnya merupakan antibiotik yang di 'reserve' dan 
penggunaannya hanya untuk kasus-kasus strain 
multidrug resistant. 

Escheria coli yang resisten karbapenem (CRE) 
mulai muncul dibeberapa negara sebagai 'clinical issue', 
dan tentunya akan menjadi masalah yang serius di 
kemudian hari. Resistensi antibiotik adalah masalah 
penting yang mempengaruhi kesehatan di masyarakat, 
deteksi yang cepat oleh dokter spesialis Mikrobiologi Klinik 
sangatlah penting untuk segera mengetahui bakteri yang 
resisten terhadap antibiotik. Pengendalian infeksi oleh 
klinisi dan laboratorium secara efisien dapat 
meminimalkan penyebaran bakteri resisten ini dan 
membantu memilih jenis antibiotik yang tepat (Pitout and 
Laupland., 2008).

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan
Efektifitas antibiotik gentamisin dan meropenem 

menunjukkan kepekaan yang cukup tinggi pada isolat 
komunitas, sedangkan siprofloksasin dan amoksisilin-
asam klavulanat kepekaannya lebih rendah. Efektifitas 
antibiotik β-laktam inhibitor, aminoglikosida, karbapenem, 
fosfomisin, nitrofurantoin, kloramfenikol dan tigesiklin 
isolat patogen menunjukkan kepekaan yang tinggi, 
sedangkan golongan fluorokuinolon kepekaannya lebih 
rendah. Tidak ada perbedaan yang bermakna pada 
efektifitas masing-masing antibiotik antara Escherichia 
coli  kelompok filogenetik A+B1 dan B2+D.

Saran
Penggunaan antibiotik golongan flurokuinolon 

pada kasus infeksi bakteri penghasil ESBL sebaiknya 
dihindari karena dikhawatirkan dapat menyebabkan 
kegagalan terapi. 

Penggunaan antibiotik golongan karbapenem 
idealnya harus di 'reserve' dan hanya untuk kasus – kasus 
infeksi serius akibat strain multidrug resistant.  

Harapannya adalah akan ada penelitian 
selanjutnya dengan jumlah isolat yang lebih banyak dan 
jenis antibiotik yang diujikan lebih beragam.
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ABSTRACT: Background: Gastritis is a disease of the gastric mucosa characterized by inflammation or swelling. Gastritis is generally 
caused by infection with Helicobacter pylori bacteria and usage of non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs). Correct use of antibiotics 
provides long-term remission to the problem of gastritis due to H. pylori. The combination of two or more different types (macrolides and 
amoxicillin) and proton pump inhibitors is the first-line therapy given by the national guidelines for eradication of H. pylori. Objective : 
Knowing the use of antibiotics and concomitant drugs in gastritis patients due to H. pylori infection in the Gastroenterology Polyclinic of Dr. 
Soetomo Surabaya Hospital. Methods : The research conducted was a crosssectional and descriptive study using secondary data on 
medical records of gastritis patients due to H. pylori infection in the Gastroenterology Polyclinic of Dr. Soetomo Surabaya Hospital in 2014 - 
2018.  Results : The most antibiotic regimens used is combination of clarithromycin and amoxicillin and the most common drug combination 
was omeprazole and sucralfate. Conclusion : Type of antibiotic regiment used in gastritis patients due to H. pylori infection in the 
Gastroenterology Polyclinic of Dr. Soetomo Surabaya Hospital in 2014 - 2018 is a triple regimen with clarithromycin and the most used 
accompanying drugs were a combination of omeprazole and sucralfate

Keyword: antibiotic, gastritis, H. pylori

ABSTRAK: Latar Belakang : Gastritis adalah penyakit mukosa lambung yang ditandai dengan radang atau pembengkakan. Gastritis pada 
umumnya disebabkan oleh infeksi bakteri Helicobacter pylori dan penggunaan obat anti inflamasi non steroid (NSAID). Penggunaan 
antibiotik dengan benar memberikan remisi jangka panjang terhadap gejala gastritis karena H. pylori. Kombinasi dua jenis antibiotik yang 
berbeda (makrolid dan amoksisilin) dan proton pump inhibitor merupakan terapi lini pertama yang disarankan oleh guideline nasional 
eradikasi H. pylori. Tujuan : Mengetahui penggunaan antibiotik dan obat penyerta pada pasien gastritis karena infeksi H. pylori di Poliklinik 
Gastroenterologi RSUD Dr. Soetomo Surabaya. Metode : Penelitian yang dilakukan adalah penelitian cross-sectional dan deskriptif 
menggunakan data sekunder rekam medis pasien gastritis karena infeksi H. pylori di Poliklinik Gastroenterologi RSUD Dr. Soetomo 
Surabaya tahun 2014 – 2018. Hasil : Regimen antibiotik terbanyak yang digunakan adalah tripel terapi klaritromisin, amoksisilin dan proton 
pump inhibitor dan obat penyerta terbanyak adalah sukralfat. Kesimpulan : Jenis regimen antibiotik yang digunakan pada pasien gastritis 
karena infeksi H. pylori di Poliklinik Gastroenterologi RSUD Dr. Soetomo tahun 2014 – 2018 adalah regimen tripel dengan klaritromisin 
(klaritromisin, amoksisilin dan proton pump inhibitor) dan obat penyerta terbanyak adalah sukralfat

Kata Kunci: antibiotik, gastritis, H. pylori

Korespondensi: Wega Yusan Wira Perdana, Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya. Jl. Mayjend. Prof. Dr. Moestopo 6-8 
Surabaya, email : wegayusan@gmail.com

PENDAHULUAN

Gastritis atau tukak lambung adalah penyakit 
mukosa lambung yang ditandai dengan radang atau 
pembengkakan. Gejala yang sering muncul adalah rasa 
sakit di daerah abdomen atas, mual, muntah, dan tidak 
nafsu makan (NIDDK, 2018). Gastritis pada umumnya 
disebabkan oleh infeksi bakteri Helicobacter pylori dan 
penggunaan obat anti inflamasi non steroid (NSAID) 
(IQWiG (Institute for Quality and Efficiency in Health Care), 
2015).

Di Indonesia, angka kejadian gastritis masih 
sangat tinggi hingga menjadi 10 penyakit terbanyak pada 
pasien rawat inap maupun jalan. Berdasarkan profil 
kesehatan Indonesia tahun 2011, dispepsia menempati 
urutan ke-5 kasus terbanyak pada pasien rawat inap 
dengan jumlah 24.716 kasus baru dan urutan ke-6 pada 
pasien rawat jalan dengan jumlah 88.599 kasus baru 

dalam setahun (Kementrian Kesehatan RI, 2013).
Antibiotik merupakan pengobatan yang wajib 

diberikan untuk pasien gastritis karena H. pylori. Antibiotik 
golongan macrolide (klaritromisin, eritromisin, azitromisin) 
dan penisilin (amoksisilin) memiliki kemampuan kuat 
untuk membasmi atau menghambat pertumbuhan H. 
pylori (Malfertheiner et al., 2002). Konsensus nasional 
mengenai pedoman eradikasi H. pylori menunjukkan 
bahwa kombinasi dua atau lebih jenis antibiotik 
(makrolida, amoksisilin atau metronidazole) dan proton 
pump inhibitor merupakan regimen lini pertama (Syam et 
al., 2017).

Pemilihan dan penggunaan antibiotik dengan 
benar akan memberikan hasil terapi maksimal. Oleh 
karena itu perlu dilakukan penelitian tentang penggunaan 
antibiotik dan obat penyerta pada pasien gastritis karena 
infeksi H.pylori yang pada penelitian ini dilakukan di 
Poliklinik Gastroenterologi RSUD Dr. Soetomo Surabaya



TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
pemilihan penggunaan antibiotik dan obat penyerta serta 
karakteristik pasien gastritis karena infeksi H. pylori di 
Poliklinik Gastroenterologi RSUD Dr. Soetomo Surabaya. 
Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi sumber 
informasi dan referensi untuk memaksimalkan terapi 
antibiotik untuk pasien gastritis karena infeksi H. pylori.

METODE

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian 
observasional deskriptif dan retrospektif. Populasi 
penelitian adalah seluruh data rekam medis pasien 
gastritis karena infeksi H. pylori di Poliklinik 
Gastroenterologi RSUD Dr. Soetomo Surabaya tahun 
2014 − 2018. Sampel penelitian adalah data rekam medis 
pasien gastritis karena infeksi H. pylori di Poliklinik 
Gastroenterologi RSUD Dr. Soetomo Surabaya tahun 
2014 – 2018 yang memenuhi kriteria inklusi. Kriteria inklusi 
dalam penelitian ini adalah rekam medis pasien gastritis 
karena infeksi H. pylori yang memiliki hasil positif H. pylori 
melalui pemeriksaan biopsi-endoskopi. memiliki data 
lengkap dan mendapat terapi antibiotik.

Data yang diperoleh kemudian diolah dan 
dianalasis secara deskriptif dengan menggunakan 
Microsoft Excel 2010.

HASIL

Jumlah populasi pasien dengan diagnosis 
gastritis karena infeksi H. pylori di Poliklinik 
Gastroenterologi RSUD Dr. Soetomo tahun 2014 – 2018 
adalah sekitar 4300 rekam medis pasien. Menurut kriteria 
inklusi penelitian, terdapat 123 rekam medis pasien yang 
memenuhi dan dapat diteliti

Pada penelitian ini ditemukan kelompok usia 
terbanyak adalah usia 46 sampai 55 tahun yaitu golongan 
lansia awal menurut Depkes RI sebanyak 35 pasien atau 
persentase 28% dari total pasien. Berdasarkan jenis 
kelamin, penelitian ini menunjukkan jumlah pasien 
perempuan lebih tinggi yaitu sebanyak 67 pasien (55%) 
dibandingkan laki-laki. Dalam penelitian ini pasien lulusan 
SLTA atau setingkat SMA memiliki jumlah paling banyak 
dengan persentase 60% dan jenis pekerjaan terbanyak 
pasien adalah pegawai swasta sebanyak 45 pasien 
(37%). Hasil penelitian menunjukkan keluhan pasien 
terbanyak adalah nyeri ulu hati sebanyak 31 pasien (26%), 
perut kembung sebanyak 6 pasien (5%) dan mual 
sebanyak 5 pasien (4%) (Tabel 1).

Hasil pemeriksaan endoskopi dan patologi 
anatomi menunjukkan bahwa gastritis kronis inaktif adalah 
gambaran gastritis terbanyak ditemukan pada pasien 
gastritis karena infeksi H. pylori yaitu sebanyak 62 pasien 
(51%) (Tabel 2).

Data menunjukkan bahwa regimen terapi yang 
paling banyak digunakan adalah regimen triple 
klaritromisin yang terdiri dari klaritromisin, amoksisilin dan 
proton pump inhibitor digunakan pada 94 pasien (77%) 
(Tabel 3).

Data menunjukkan bahwa obat gastritis selain 
antibiotik terbanyak adalah golongan obat antiulcerant 
sukralfat yang digunakan pada 49 pasien (40%) (Tabel 4).

Tabel 1. Karakterisitik Pasien Gastritis karena Infeksi H. 
pylori tahun 2014-2018 di RSUD Dr. Soetomo

   

 
Variabel

  
Frekuensi

 
% (N = 123)

        
 

Umur
      

 
12 -

 
16 tahun

  
1

 
1%

 
 

17 -
 

25 tahun
  

4
 

3%
 

 
26 -

 
35 tahun

  
12

 
10%

 
 

36 -
 

45 tahun
  

20
 

16%
 

 
46 -

 
55 tahun

  
35

 
28%

 
 

56 -
 

65 tahun
  

32
 

26%
 

 
> 65 tahun

   
19

 
16%

 
 

Jenis Kelamin
    

 
Laki-laki

   
56

 
45%

 
 

Perempuan
  

67
 

55%
 

 
Riwayat Pendidikan
Terakhir

     
           
 Tidak tamat SD  2  1%  
 SD    19 16%  
 SLTP    9  7%  
 SLTA    74 60%  
 D3    4  3%  
 S1    8  7%  
 Pelajar   1  1%  
 Lain-lain   6  5%  
 Pekerjaan     
 Ibu rumah tangga 39 32%  
 Guru    3  2%  
 Pegawai sipil  19 16%  
 Pensiunan   3  2%  
 Wiraswasta  3  2%  
 Pegawai swasta 45 37%  
 Tukang   1  1%  
 Pedagang   1  1%  
 

Mahasiswa dan pelajar
   

 

    

4
 

3%
 

 
Lain-lain

   
5

 
4%

 
 

Keluhan
     

 
Demam dan mual

 
2

 
1%

 
 

Gangguan menelan
 

3
 

2%
 

 
BAB hitam

   
2

 
1%

 
 

Mual muntah
  

6
 

5%
 

 
Nyeri ulu hati

  
31

 
26%

 
 

Nyeri
          

4
 

3%
 

 
Nyeri ulu hati dan mual

     
 

     

4
 

3%
 

 
Nyeri ulu hati dan sesak

     
 

     

1
 

1%
 

 
Perut kembung

  
5

 
4%

 
 

Tidak ada keterangan

     
 65

 

54%

 

 ulu hati dan kembung

Tabel 2. Hasil pemeriksaan endoskopi dan patologi 
anatomi pasien gastritis karena infeksi H. pylori 
tahun 2014-2018 di RSUD Dr. Soetomo

 Gambaran endoskopi Jumlah  %  

 Gastritis 1  1%  
 Gastritis akut erosiva 2  1%  
 Gastritis erosiva 7  6%  
 Gastritis kronis 7  6%  
 Gastritis kronis aktif 14  11%  
 Gastritis kronis aktif erosiva  2  1%  
 Gastritis kronis inaktif 62  51%  
 Gastritis kronis inaktif erosiva  1  1%  
 Gastritis kronis non spesifik  4  3%  
 Gastritis kronis superfisial 11  9%  
 Lain-lain 12  10%  
 Total 123  100%  
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Tabel 3. Regimen terapi pasien pasien gastritis karena 
infeksi H. pylori tahun 2014-2018 di RSUD Dr. 
Soetomo

Regimen  Jumlah %     
Klaritromisin + Amoksisilin + PPI  

 
94 77% 

 
 

Klaritromisin + Amoksisilin +
Metronidazol+PPI

  
 

 
2 1% 

  
Klaritromisin + Ampisilin + PPI 1 1% 
Klaritromisin + Sefiksim + PPI 1 1% 
Klaritromisin + Amoksisilin 3 2% 
Amoksisilin + Metronidazol + PPI  

 
15 13% 

  Amoksisilin + Eritromisin + PPI 1 1% 
Amoksisilin + Metronidazol 1 1% 
Amoksisilin + PPI 2 1% 
Amoksisilin 1 1% 
Metronidazol + Tetrasiklin + PPI  

 
2 1%   

Total  123 100% 

Keterangan: lama terapi bervariasi antara 7 – 30 hari

Tabel 4. Penggunaan obat penyerta pada pasien gastritis 
karena infeksi H. pylori tahun 2014-2018 di 
RSUD Dr. Soetomo 
Obat penyerta  Jumlah %   

Tanpa obat penyerta  40 33% 
Sukralfat 49 40% 
Domperidon 9 7% 
Vitamin B kompleks 1 1% 
Vitamin dan Mineral  
kombinasi ferro sulfar 1 1% 
Sukralfat + Domperidon 16 13% 
Sukralfat + Metoklopramid 1 1% 
Sukralfat + Paracetamol 2 1% 
Sukralfat + Vitamin B  
kompleks 3 2% 
Sukralfat + Domperidon +  
Vitamin B kompleks 1 1% 

Total  123 100% 

Keterangan: lama penggunaan obat penyerta bervariasi 
menyesuaikan gejala yang muncul pada pasien gastritis H. pylori

PEMBAHASAN

Dari data yang diperoleh, didapati jumlah pasien 
perempuan lebih tinggi dibanding laki-laki dan usia 46 – 55 
tahun adalah golongan usia terbanyak pasien yang 
menderita gastritis karena H. pylori. Hasil yang sama 
ditemukan pada penelitian yang dilakukan oleh Willy et al., 
di RSU Santo Antonius Pontianak tahun 2014 – 2015 
dengan hasil pasien perempuan berjumlah lebih banyak 
dan golongan usia produktif ≤ 55 tahun adalah kelompok 
usia pasien yang lebih banyak menderita gastritis karena 
H. pylori (Willy et al., 2016). Hasil berbeda ditemukan pada 
penelitian metaanalisis yang dilakukan Martel dan 
Parsonnet. Penelitian tersebut menyebutkan jenis kelamin 
laki-laki memiliki prevalensi lebih tinggi terkena infeksi H. 
pylori. Faktor yang mempengaruhi hasil penelitian 
tersebut antara lain penggunaan rokok lebih banyak pada 
laki- laki, pengaruh hormon estrogen sebagai 
imunoprotektif dan testosteron bersifat imunosupresan 
serta paparan terapi yang lebih kuat pada pasien 
perempuan (Martel and Parsonnet, 2006). Di sisi lain, 
paparan terapi yang lebih kuat pada wanita dapat 

dikaitkan dengan tingginya angka partisipasi pengobatan 
pasien wanita. Tingginya inisiatif tersebut membuat angka 
pasien perempuan yang tercatat dalam data rekam medis 
pasien menjadi lebih tinggi dibandingkan pasien laki-laki. 
Penelitian yang dilakukan oleh Pilotto dan Franceschi, 
prevalensi infeksi H. pylori meningkat seiring dengan 
bertambahnya usia. Prevalensi berdasarkan usia juga 
dipengaruhi secara kuat oleh kondisi lingkungan. Di 
negara berkembang kebanyakan infeksi H. pylori terjadi 
pada 5 tahun awal usia hidup dan terus ada hingga 
dewasa, bahkan hingga lansia jika tidak dilakukan terapi 
(Pilotto and Franceschi, 2014). Pasien dengan usia        
46 – 55 tahun sebagai kelompok pasien gastritis karena 
infeksi H. pylori terbanyak, diduga mendapatkan infeksi 
tersebut sejak masa kanak-kanak dan terbawa hingga 
usia pra-lansia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelompok 
tingkat pendidikan terakhir tertinggi pasien adalah tamat 
SMA atau SLTA. Penelitian yang dilakukan Willy et al., di 
Pontianak menunjukkan hasil yang sama yaitu kelompok 
pasien tamat SMA adalah kelompok pasien terbanyak 
berdasarkan tingkat pendidikan terakhir (Willy et al., 
2016). Penelitian di Taiwan oleh Chen et al., juga 
memberikan hasil pasien lulus SMA sebagai kelompok 
terbanyak (Chen et al., 2014). Hasil berbeda ditemukan 
dari penelitian lain yang dilakukan di Nigeria yang 
menunjukkan bahwa pasien tidak tamat SD memiliki 
prevalensi lebih besar daripada kelompok pasien dengan 
tingkat pendidikan lain (Smith et al., 2018).

Pada penelitian ini, jenis pekerjaan terbanyak 
adalah pegawai swasta, ibu rumah tangga dan pegawai 
sipil. Hasil penelitian yang sama ditemukan pada 
penelitian oleh Willy et al., yaitu jenis pekerjaan pasien 
terbanyak adalah pegawai swasta/sipil dan disusul 
kelompok ibu rumah tangga (Willy et al., 2016). Sementara 
penelitian oleh Tadesse di Ethiopia menunjukkan bahwa 
pasien dengan pekerjaan petani memiliki persentase 
tertinggi mengalami infeksi H. pylori dan disusul oleh 
pasien berprofesi sebagai ibu rumah tangga dan pelajar. 
Kedua penelitian tersebut menyebutkan tidak ada 
hubungan yang signifikan antara jenis pekerjaan dengan 
risiko infeksi H. pylori (Tadesse et al., 2014). Keluhan 
terbanyak pasien adalah nyeri ulu hati. Penelitian lain 
mengenai profil endoskopi yang dilakukan Giovanni et al di 
RSUP Prof. Dr. D. Kandou Manado juga menunjukkan 
bahwa indikasi terbanyak pasien dilakukan endoskopi 
adalah karena dispepsia atau nyeri ulu hati (Kaminang et 
al., 2016).

Gambaran gastritis pemeriksaan endoskopi dan 
patologi anatomi terbanyak adalah gastritis kronis inaktif. 
Hasil yang sama ditemukan pada penelitian oleh Agustian 
et al., yang menyebutkan bahwa gastritis kronis inaktif 
menjadi jenis gastritis terbanyak pada pemeriksaan 
endoskopi di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta 
periode 2004-2008 (Agustian et al., 2015). Infeksi H. pylori 
merupakan peradangan kronis pada daerah korpus dan 
antrum lambung. Gastritis kronis inaktif pada daerah 
tersebut menjadi jenis gastritis terbanyak di Amerika 
Serikat (Clarke et al., 2010).

Regimen tripel terapi (klaritromisin, amoksisilin 
dan proton pump inhibitor) menjadi terapi terbanyak pada 
pasien yang diteliti. Data ini sesuai dengan guideline terapi 
eradikasi H. pylori nasional maupun internasional yang 
merekomendasikan penggunaan klaritromisin dan 
amoksisilin secara bersamaan dengan penambahan 
golongan obat PPI seperti omeprazol dan lansoprazol 
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(Syam et al., 2017). Penelitian lain oleh Atharina et al., di 
tiga rumah sakit berbeda Yogyakarta menunjukkan bahwa 
kombinasi amoksisilin dan klaritromisin menjadi pilihan 
antibiotik terbanyak dalam eradikasi H. pylori. Kombinasi 
amoksisilin dan klaritromisin menjadi pilihan utama karena 
memiliki tingkat eradikasi paling tinggi yaitu sekitar 74,2% 
dan tingkat resistensi klaritromisin di Indonesia paling 
rendah di antara jenis antibiotik lain yaitu klaritromisin 
10%, amoksisilin 20% dan metronidazol 62,7 – 100% 
(Atharina et al., 2014).

Penggunaan obat tunggal sukralfat sebagai obat 
penyerta terbanyak menunjukkan hasil yang sama 
dengan penelitian yang dilakukan oleh Alfiawati yaitu 
penggunaan sukralfat memiliki jumlah paling banyak 
dibanding obat terapi selain antibiotik lain (Alfiawati, 
2015).

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan
Pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 

regimen antibiotik terbanyak yang digunakan adalah 
kombinasi klaritromisin dan amoksisilin, dan obat selain 
antibiotik terbanyak adalah kombinasi omeprazol dan 
sukralfat.

Saran
Perlu dilakukan perbaikan kualitas pencatatan 

rekam medis pasien agar data menjadi lebih lengkap dan 
akurat serta penelitian lebih lanjut dengan jumlah sampel 
yang lebih besar agar memberi gambaran yang lebih baik 
dalam mewakili kondisi populasi dan kecocokan hasil 
dengan penelitian ini.
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ABSTRACT: Background: Postpartum hemorrhage in the initial position of the cause of maternal death in the East Java region. Not all 
primary health facilities are close to hospitals and this may increase the risk of morbidity and mortality for mothers. However, the relationship 
between the referral distance and time to the hospital for postpartum deaths has not been recognized. Objective : To study the relationship 
between referral distance and time from the hospital and maternal mortality due to postpartum hemorrhage. Methods : Observational 
analytic research was conducted on a case-control basis. Data were collected from medical records of maternal patients who experienced 
postpartum hemorrhage in the period January 2018 - June 2019. The test used is the chi-square method. Results : From 69 samples, there 
were 62 samples with living conditions and 7 samples with dead conditions. Minimum distance of the patient is 1 km, a maximum of 270 km. 
The patient must take a minimum of 10 minutes, a maximum of 420 minutes. The average distance of referral for patients who died was 80.96 
km and patients who lived 49.46 km. The average referral time of patients who died was 160.71 minutes and patients who lived 107.92 
minutes. Analysis of the relationship between the referral distance and the patient's condition p = 0.332. Analysis of the relationship between 
referral time and the patient's condition p = 0.206. Conclusion : There is no relationship between referral distance and time to the patient's 
condition.

Keywords: Postpartum hemorrhage, referral distance, referral time

ABSTRAK: Latar belakang : Perdarahan pascapersalinan menduduki posisi kedua penyebab kematian ibu di wilayah Jawa Timur. Tidak 
semua fasilitas kesehatan primer berjarak dekat dengan rumah sakit dan hal ini mungkin dapat menaikkan risiko morbiditas dan mortalitas 
bagi ibu. Namun hubungan antara jarak dan waktu rujukan dengan rumah sakit terhadap kematian ibu akibat perdarahan pascapersalinan 
belum diketahui. Tujuan : Mempelajari hubungan antara jarak dan waktu rujukan dengan rumah sakit terhadap kematian ibu akibat 
perdarahan pascapersalinan. Metode : Penelitian analitik observasional dilakukan secara kasus kontrol. Data dikumpulkan dari rekam 
medik pasien ibu yang mengalami perdarahan pascapersalinan perode Januari 2018 – Juni 2019. Uji menggunakan metode chi-square. 
Hasil: Dari 69 subyek, terdapat 62 subyek dengan kondisi tertolong dan 7 subyek dengan kondisi tidak tertolong. Jarak tempuh pasien 
minimal 1 km, maksimal 270 km. Waktu tempuh pasien minimal 10 menit, maksimal 420 menit. Rata – rata jarak rujukan pasien yang tidak 
tertolong adalah 80,96 km dan pasien yang tertolong adalah 49,46 km. Rata – rata waktu rujukan pasien yang tidak tertolong adalah 160,71 
menit dan pasien yang tertolong adalah 107,92 menit. Analisis hubungan antara jarak rujukan dengan kondisi pasien p=0,332. Analisis 
hubungan antara waktu rujukan dengan kondisi pasien p=0,206. Kesimpulan : Tidak terdapat hubungan antara jarak dan waktu rujukan 
dengan kondisi pasien.

Kata kunci : Perdarahan pascapersalinan, jarak rujukan, waktu rujukan

Korespondensi: Fatimah Zahra / Budi Prasetyo (Telp) +62-857-4887-9094 / +62-815-5301-9486 , (Email) zahralmashur@gmail.com / 
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PENDAHULUAN

Angka Kematian Ibu (AKI) masih menjadi salah 
satu masalah utama dalam bidang kedokteran baik di 
negara berkembang maupun di negara maju. Data World 
Health Organization menjelaskan bahwa pada tahun 2015 
sekitar 830 ibu tidak tertolong setiap harinya karena 
komplikasi kehamilan dan persalinan. Angka Kematian Ibu 
(AKI) di dunia telah mengalami penurunan sebesar 43% 
dari perkiraan 532.000 pada tahun 1990 menjadi 303.000 
pada tahun 2015. Penurunan ini merupakan perubahan 
yang sangat berarti, namun angka tersebut masih sangat 
kurang dari yang diharapkan untuk mencapai target 
Millenium Development Goals (MDG's) untuk mengurangi 
rasio kematian ibu sebesar 75% antara tahun 1990 dan 
2015 (WHO,2016).

Indonesia merupakan salah satu negara 
berkembang yang memiliki masalah pada jumlah 

kematian ibu yang masih cukup tinggi. Data dari 
Kementrian Kesehatan Republik Indonesia menjelaskan 
bahwa Angka Kematian Ibu (AKI) turun dari 4.999 tahun 
2015 menjadi 4912 di tahun 2016 dan di tahun 2017 
(semester I) sebanyak 1712 kasus. Berdasarkan data 
Survei Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) tahun 2013, 
penyebab langsung kematian ibu di Indonesia diantaranya 
perdarahan 42%, eklamsia/preeklamsia 13%, abortus 
11%, infeksi 10%, partus lama/persalinan macet 9%, dan 
penyebab lain 15%. Penyebab langsung kematian ibu di 
10 kota di Jawa Timur pada tahun 2015 diantaranya 
preeklamsi/eklamsi 25,6%, perdarahan pascapersalinan 
17,6%, infeksi 8%, penyakit jantung 14,4%, emboli 0,8% 
dan lain –lain 33,6% (Prasetyo et al.,2016). Data tersebut 
menjelaskan bahwa perdarahan pascapersalinan 
menduduki posisi kedua penyebab kematian ibu di 
wilayah Jawa Timur dan termasuk masalah yang serius 
dalam persalinan.



Perdarahan pascapersalinan adalah salah satu 
penyebab kematian ibu yang sulit diatasi, sehingga masih 
menjadi satu dari beberapa masalah kesehatan utama. 
Chee dan Watson berpendapat pada tahun 2005 bahwa 
perdarahan pascapersalinan terjadi pada 3 – 6 % dari 
seluruh persalinan. Perdarahan pascapersalinan 
didefinisikan sebagai kehilangan darah pasca persalinan 
yang volumenya lebih dari 500ml dan terus berlanjut. 
Terdapat dua golongan perdarahan pascapersalinan 
berdasarkan waktu terjadinya perdarahan, yaitu 
perdarahan pascapersalinan primer dan perdarahan 
pascapersalinan sekunder. Perdarahan pascapersalinan 
primer terjadi dalam 24 jam pertama pascapersalinan dan 
lebih umum terjadi, 5/100 wanita mengalaminya, 
sedangkan perdarahan pascapersalinan sekunder terjadi 
antara 24 jam sampai 12 minggu pascapersalinan dan 
hanya 2/100 wanita yang mengalaminya (RCOG, 2013).

Perdarahan pascapersalinan merupakan kondisi 
yang harus ditangani dengan cepat dan tepat agar ibu 
tidak terlalu banyak kehilangan darah. Keterlambatan 
dalam penanganan dapat memberikan akibat fatal dan 
menaikkan risiko morbiditas dan mortalitas bagi ibu. 
Proses untuk membawa ibu dengan perdarahan 
pascapersalinan menuju fasilitas kesehatan juga harus 
cepat dan aman. Tidak semua fasilitas kesehatan dapat 
menangani kejadian perdarahan pascapersalinan 
sehingga perlu untuk merujuk ke fasilitas kesehatan yang 
lebih mampu. Tidak semua fasilitas kesehatan primer 
berjarak dekat dengan rumah sakit dan hal ini mungkin 
dapat menaikkan risiko morbiditas dan mortalitas bagi ibu. 
Hubungan antara jarak rujukan dengan rumah sakit 
t e r h a d a p  k e m a t i a n  i b u  a k i b a t  p e r d a r a h a n  
pascapersalinan di RSUD Dr. Soetomo Surabaya masih 
belum diketahui. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui hubungan antara jarak rujukan dengan rumah 
sakit terhadap kematian ibu akibat perdarahan 
pascapersalinan di RSUD Dr. Soetomo Surabaya, agar 
nantinya kematian ibu akibat perdarahan pascapersalinan 
dapat diminimalisasi.

TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari 
hubungan antara jarak rujukan dengan rumah sakit 
t e r h a d a p  k e m a t i a n  i b u  a k i b a t  p e r d a r a h a n  
pascapersalinan di RSUD Dr. Soetomo Surabaya periode 
Januari 2018 – Juni 2019. 

METODE

Penel i t ian in i  ada lah penel i t ian non 
eksperimental analitik observasional dengan metode 
kasus kontrol (Hospital based case control).Penelitian ini 
dilakukan sejak April 2019 sampai dengan Oktober 2019. 
Populasi pada penelitian ini adalah pasien perdarahan 
pascapersalnan yang dirujuk ke RSUD Dr. Soetomo 
Januari 2018- Juni 2019.

Subyek yang digunakan adalah pasien perdarahan 
pascapersalinan yang telah dirujuk di RSUD Dr. Soetomo 
Surabaya dalam jangka waktu Januari 2018 – Juni 2019 
dengan menggunakan non-probability sampling yaitu 
consecutive sampling.

Data yang didapat adalah data sender melalui 
rekam medik dan buku rujukan VK Bersalin RSUD Dr. 
Soetomo Surabaya. Kemudian dilakukan pengukuran 

jarak tempuh rujukan menggunakan aplikasi Google 
Maps, dan waktu tempuh rujukan dengan mebandingkan 
data penerimaan pasien di rekam medik dan 
pemberangkatan pasien di buku rujukan VK Bersalin 
RSUD Dr. Soetomo Surabaya. Variabel jarak tempuh 
rujukan dikategorikan menjadi 3, kategori 1 adalah 1-50 
km, kategori 2 adalah 51-100 km, kategori 3 adalah >100 
km. Variabel waktu tempuh rujukan dikategorikan menjadi 
3, kategori 1 adalah 1-60 menit, kategori 2 adalah 61-120 
menit, kategori 3 adalah >120 menit.

Variabel bebas penelitian ini adalah jarak dan 
waktu tempuh rujukan, variabel terikat adalah kondisi 
pasien dengan perdarahan pascapersalinan. Data yang 
didapat dilakukan analisis menggunakan uji chi-square.

HASIL 

Tabel 1. Rerata jarak tempuh

Kondisi Pasien N Mean (km) SD 

Tidak tertolong 7 80,96 54,430 
Tertolong 62 49,46 55,313 

Didapatkan data bahwa jarak tempuh rujukan 
dari pasien yang tidak tertolong rata – rata lebih jauh 
daripada pasien yang tertolong (Tabel 1).

Tabel 2. Distribusi jarak terhadap kondisi pasien
 

Kondisi
  

Kategori Tidak 
 

Total   
Nama

Variabel
 

Tertolong
   tertolong

 
 

     
 Jarak 1 3 42 45 
 Tempuh 2 2 7 9 
 (km) 3 2 13 15 

 

Tabel 3. Rerata waktu tempuh

 Kondisi Pasien N Mean (menit) SD 
     
 Tidak tertolong 7 160,71 72,711 
 Tertolong 62 107,92 87,689 

Kedua subyek baik yang tertolong maupun tidak 
tertolong rata – rata menempuh jarak yang termasuk 
kategori 1 yaitu 1 – 50 km. Data jarak tempuh rujukan yang 
telah diperoleh selanjutnya dilakukan uji chi-square dan 
didapatkan p-value 0,332 (p>0,05) yang berarti jarak tidak 
memengaruhi kondisi pasien.

Didapatkan data bahwa jarak tempuh rujukan 
dari pasien yang tidak tertolong rata – rata lebih jauh 
daripada pasien yang tertolong (Tabel 3).

Didapatkan data bahwa subyek yang tertolong rata – rata 
menempuh waktu yang termasuk kategori 1 yaitu 1 – 60 
menit sedangkan subyek yang tidak tertolong rata – rata 
menempuh waktu yang termasuk kategori 3 yaitu >120 

Tabel 4. Distribusi waktu terhadap kondisi pasien

Nama
Variabel

 
 

Kondisi
  

Kategori Tidak
tertolong

 
 

Total 
 

Tertolong
       

 Waktu 1 1 25 26 
 Tempuh 2 1 14 15 
 (menit) 3 5 23 28 
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menit. Data waktu tempuh rujukan yang telah diperoleh 
selanjutnya dilakukan uji chi-square dan didapatkan p-
value 0,206 (p>0,05) yang berarti jarak tidak 
memengaruhi kondisi pasien.

Tabel 5. Pengaruh jarak dan waktu tempuh terhadap 
kondisi pasien

Variabel p-value 

Jarak tempuh (km) 0,332 
Waktu tempuh (menit) 0,206 

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan 
metode uji statistik Chi-Square untuk mengetahui 
signifikansinya, didapatkan tidak adanya pengaruh dari 
kedua variabel (p>0,05) baik jarak maupun waktu tempuh 
rujukan terhadap kondisi pasien (Tabel 5).

PEMBAHASAN

Penelitian ini meneliti hubungan antara jarak dan 
waktu tempuh rujukan terhadap kematian ibu akibat 
perdarahan pascapersalinan di RSUD Dr. Soetomo 
surabaya periode Januari 2018- Juni 2019. Didapatkan 
hasil setelah dilakukan uji chi-square pada data jarak 
tempuh terhadap kondisi pasien dan hasilnya tidak 
terdapat hubungan yang signifikan antara keduanya. Hal 
ini membuktikan bahwa keadaan pasien tidak semata – 
mata dipengaruhi oleh jarak. Bukan berarti pasien yang 
berasal dari tempat rujukan yang jauh dari RSUD Dr. 
Soetomo Surabaya berpotensi untuk tidak tertolong lebih 
besar daripada yang dekat.

Kondisi ibu dapat dipengaruhi berbagai faktor, 
seperti jumlah liter darah yang terbuang, manajemen di 
tempat sebelum dirujuk, dan komplikasi yang dialami 
setiap pasien berbeda – beda. Semakin banyak pasien 
kehilangan darah, akan semakin memperburuk 
kondisinya. Kemampuan paramedis ditempat sebelum 
merujuk juga menjadi salah satu faktor yang dapat 
mempengaruhi kondisi pasien yang mengalami 
perdarahan pascapersalinan. Menurut penelitian yang 
dilakukan oleh Zubaidah et al (2012), kompetensi yang 
dimiliki oleh tenaga kesehatan yang menangani pasien 
berhubungan dengan kualitas rujukan. Semakin 
berkualitas rujukan, akan semakin mengurangi morbiditas 
ibu pascapersalinan.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa jarak 
rujukan, bukan faktor yang dapat mempengaruhi kondisi 
ibu. Sistem rujukan maternal dan neonatal yang berfungsi, 
akan menjadi tulang punggung (backbone) untuk 
penurunan AKI dan AKB. Prinsip utama rujukan pelayanan 
kegawatdaruratan maternal dan neonatal adalah 
kecepatan dan ketepatan tindakan, efisien, efektif dan 
sesuai dengan kemampuan dan kewenangan fasilitas 
pelayanan (Hadijono,2017). Kesimpulan yang dapat 
diambil adalah jarak bukan faktor yang dapat menentukan 
kondisi pasien. Data waktu tempuh diperoleh dengan cara 
mengukur waktu dari lokasi rujukan tiap pasien menuju 
RSUD Dr. Soetomo Surabaya melalui data yang didapat 
dari rekam medik dan buku rujukan VK Bersalin RSUD Dr. 
Soetomo Surabaya. Diketahui rerata pasien dengan 
kondisi tidak tertolong mengalami perjalanan rujukan 
dengan waktu yang lebih lama dibandingkan pasien 
dengan kondisi tertolong. Hal ini menyatakan bahwa 
pasien dengan kondisi tidak tertolong rata – rata 
mengalami proses rujukan yang di lebih lama yaitu 60 

menit dan mungkin akan berdampak pada kondisi pasien.
Penelitian yang dilakukan oleh Zubaidah et al 

(2012) mengemukakan bahwa waktu tempuh yang 
singkat, yaitu kurang dari 60 menit, akan menurunkan 
morbiditas ibu pascapersalinan. Setelah dilakukan uji chi-
square pada data waktu tempuh terhadap kondisi pasien, 
hasilnya tidak terdapat hubungan yang signifikan antara 
keduanya. Hal ini membuktikan bahwa keadaan pasien 
tidak semata – mata dipengaruhi oleh waktu. Bukan berarti 
pasien yang menempuh waktu rujukan lama menuju 
RSUD Dr. Soetomo Surabaya berpotensi untuk tidak 
tertolong lebih besar daripada yang cepat.

Hasil penelitian ini berbeda dengan yang 
ditemukan oleh Zubaidah et al (2012) yang menyatakan 
bahwa waktu tempuh ke fasilitas rujukan yang cepat dapat 
menjadikan proses rujukan berkualitas, proses rujukan 
yang berkualitas tersebut dapat mengurangi morbiditas 
ibu pascapersalinan. Berbeda pula dengan hasil 
penelitian dari Tort et al (2015) yang menyatakan bahwa 
waktu tempuh rujukan yang lama akan meningkatkan 
buruknya status kesehatan pasien saat tiba di rumah sakit 
rujukan. Bangal (2018) mengatakan bahwa menghindari 
penundaan rujukan dan merujuk dengan cepat dan tepat 
akan mengurangi mortalitas maternal yang diakibatkan 
perdarahan pascapersalinan atonik.

Penelitian oleh Fawcus (2018) menyatakan 
bahwa banyak kematian ibu terjadi selama proses 
rujukan, hal ini disebabkan oleh tertundanya rujukan, 
akibat komunikasi antar fasilitas rujukan yang kurang baik, 
manajemen pasien selama proses rujukan yang kurang 
baik dan keahlian paramedis yang kurang memadai. 
Komunikasi antar fasilitas kesehatan sangat penting agar 
tidak terjadi intervensi antar dokter yang menangani 
pasien. Paramedis yang menangani pasien harus memiliki 
keahlian manajemen pasien yang mumpuni agar dapat 
mempertahankan kondisi pasien tetap stabil saat di 
fasilitas kesehatan tingkat pertama, selama proses 
rujukan, dan sampai ditangani oleh fasilitas kesehatan 
yang dituju. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan 
penelitian ini, yang menyatakan bahwa banyak faktor yang 
dapat menyebabkan buruknya kondisi pasien selama 
rujukan.

Sistem rujukan untuk pasien di Indonesia yang 
dilaksanakan oleh BPJS adalah Sistem Rujukan 
Berjenjang. Pelayanan kesehatan tingkat pertama oleh 
fasilitas kesehatan tingkat pertama adalah pilihan 
pertama, lalu jika diperlukan pelayanan lanjutan oleh 
spesialis, maka pasien dapat dirujuk ke fasilitas kesehatan 
tingkat kedua. Pelayanan kesehatan tingkat kedua di 
faskes sekunder hanya dapat diberikan atas rujukan dari 
faskes primer. Pelayanan kesehatan tingkat ketiga di 
faskes tersier hanya dapat diberikan atas rujukan dari 
faskes sekunder dan faskes primer. Ketentuan pelayanan 
rujukan berjenjang dapat dikecualikan dalam beberapa 
kondisi, salah satunya adalah apabila terjadi keadaan 
gawat darurat (BPJS, 2014). Keadaan perdarahan 
pascapersalinan adalah keadaan darurat yang 
mengancam kondisi pasien, maka dapat dikecualikan dari 
ketentuan rujukan berjenjang. Hal ini dapat mempercepat 
proses rujukan pasien dan ibu yang mengalami 
perdarahan pascapersalinan dapat segera ditangani oleh 
paramedis yang lebih mampu.

Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan 
bahwa jarak dan waktu tempuh rujukan tidak selalu 
berpengaruh terhadap kondisi pasien. Hal ini dikarenakan 
kondisi pasien yang berbeda – beda dan dapat 
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dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti jumlah liter darah 
yang terbuang, manajemen dan keahlian paramedis di 
tempat sebelum dirujuk, dan komplikasi yang dialami 
setiap pasien yang berbeda – beda. Stabilisasi dan 
resusitasi pasien yang efektif mungkin juga akan 
memengaruhi kondisi pasien dan keselamatan pasien 
yang mengalami perdarahan pascapersalinan. Ibu hamil 
dengan faktor risiko tinggi juga memungkinkan 
memengaruhi keselamatan pascapersalinan, maka 
skrining ibu hamil sebaiknya dilakukan untuk 
meminimalisasi terjadinya perdarahan pascapersalinan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan
Tidak terdapat hubungan antara jarak dan waktu 

tempuh rujukan terhadap kematian ibu akibat perdarahan 
pascapersalinan.

Saran
Melakukan penelitian terkait hubungan antara 

resusitasi, stabilisasi dan skrining ibu hamil dengan faktor 
risiko tinggi terhadap kematian ibu akibat perdarahan 
pascapersalinan.
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