




Karakteristik Sindroma Epilepsi Pasien Dewasa RSUD Dr. Soetomo Sesuai Klasifikasi ILAE 
2017
Nandha Pratama Mahardika, Kurnia Kusumastuti, Ira Dharmawati

Profil Carotid Intima-Media Thickness pada Penderita Penyakit Jantung Koroner
Fabita Erian Zahra, Johanes Nugroho Eko Putranto, Pudji Lestari

Penyakit Infeksi Oportunistik dan Non-Infeksi Oportunistik pada Kasus HIV Baru Di RSUD   
Dr. Soetomo
Dian Awaliasari, Juniastuti, Erwin Astha Triyono, Musofa Rusli

Penelitian Cross Sectional di Poliklinik Ginjal-Hipertensi RSUD Dr. Soetomo
Grace Manuela Nurhadi, Nunuk Mardiana, Bambang Purwanto

Hubungan Lingkar Kepala dengan Perkembangan Anak Usia Kurang dari 2 Tahun
Istianah, Ahmad Suryawan, Noor Idha Handajani

Analisis Faktor yang Mempengaruhi Waktu Diagnosis Endometriosis
Ayu Ria Novianti, Hendy Hendarto, Paulus Rahardjo, Sri Ratna Dwiningsih

Penelitian Potong Lintang Mengenai Korelasi Polifarmasi dengan Kualitas Hidup Lansia
di Poli Geriatri RSUD Dr.soetomo
Yusra Nabila, Erikavitri Yulianti, Novira Widajanti, Yudha Haryono

Prevalensi Klebsiella Pneumoniae dan Escherichia Coli yang Resisten Terhadap 
Karbapenem di RSUD Dr. Soetomo Surabaya 
Humairah, Nurina Hasanatuludhhiyah, Rebekah J. Setiabudi, Wiwin Retnowati, 
Kuntaman

Pola Penggunaan Antibiotik pada Pasien Terinfeksi Carbapenem Resistant-Gram Negative 
Bacteria di RSUD Dr. Soetomo Surabaya
Georaldhy Yussufy Caecarma, K. Kuntaman, IG.M. Reza Gunadi Ranuh, Usman Hadi

Pola Penggunaan Antibiotik Pada Pasien Stroke Di Departemen Neurologi Rsud Dr. Soetomo 
Surabaya
Aditya Luthfi Nurdin Sembahulun, Kurnia Kusumastuti, Paulus Sugianto, K. Kuntaman

JURNAL KESEHATAN SOETOMO

ISSN : 2407 - 2486

Volume  8,  Nomor 4,  Des 2021,  hlm 165 - 226   

D A F T A R   I S I

165 - 173 

174 - 179

180 - 186

187 - 191

192 - 195

196 - 202

203 - 209

210 - 214

215 - 220

221 - 226



KARAKTERISTIK SINDROMA EPILEPSI PASIEN DEWASA RSUD DR. SOETOMO SESUAI 

KLASIFIKASI ILAE 2017

1 2 3Nandha Pratama Mahardika , Kurnia Kusumastuti , Ira Dharmawati

1Program Studi Pendidikan Dokter, Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia
2 Departemen / KSM Neurologi, Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga - RSUD Dr Soetomo, Surabaya, Indonesia
3 Departemen / KSM Ilmu Kesehatan Anak, Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga - RSUD Dr Soetomo, Surabaya, Indonesia

165

ABSTRACT: Background: Epilepsy is a chronic neurological disease that can affect all age. Epilepsy is a disease that is prone to bad 
stigma. The right diagnosis is important to avoid this. Considering a more accurate prognosis and therapy, a more specific diagnosis is 
needed, and it is the diagnosis of epilepsy syndrome. The diagnosis of epilepsy syndrome requires several factors that need to be 
considered, such as the onset of seizures, EEG results, and brain imaging. Obtaining these informations will vary depending on the condition 
of each patient. Objective: This study aimed to determine the characteristics of epilepsy syndrome according to ILAE 2017 classification so 
that it can reduce misdiagnosis. Method: This study used descriptive observational study with cross sectional design using primary and 
secondary data. The study was conducted by analyzing the data obtained through interviews and medical records in adult epilepsy patients 
who were excluded to 67 patients at Dr. Soetomo Surabaya from November to December 2018. Results: The majority of epilepsy patients 
were female and still in their productive age. Most patients diagnosed with epilepsy have recovered from the underlying diseases. The 
majority of patients still remember the onset of seizures and the frequency of seizures, which will be very helpful in the diagnosis of epilepsy 
syndrome. There is a connection between activity with seizures experienced by patients. The most diagnosed syndrome is temporal lobe 
epilepsy. There are still mistakes in the diagnosis of epilepsy patients. Of all patients, only one patient was immediately diagnosed with 
epilepsy syndrome.

Keywords: Epilepsy syndrome, characteristics, seizure

ABSTRAK: Latar Belakang: Epilepsi adalah penyakit saraf kronis yang tidak memandang usia. Epilepsi merupakan penyakit yang rawan 
dengan stigma buruk yang dapat menurunkan kualitas hidup pasien. Diagnosis yang tepat merupakan hal yang penting untuk menghindari 
hal tersebut. Diagnosis kearah epilepsi saja dirasa kurang cukup untuk melihat prognosis penyakit dan terapi yang lebih tajam, oleh karena 
itu diperlukan diagnosis yang lebih mengerucut, yaitu sindroma epilepsi. Diagnosis sindroma epilepsi memerlukan beberapa faktor yang 
perlu diperhatikan, seperti usia awitan kejang, tipe kejang, waktu kejang, faktor pencetus, hasil EEG, dan pencitraan otak yang dalam 
mendapatkan informasi tersebut akan bervariasi tergantung kondisi tiap pasien. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
karakteristik sindroma epilepsi yang sesuai dengan klasifikasi ILAE 2017 sehingga dapat mengurangi kesalahan diagnosis. Metode: 
Penelitian ini menggunakan penelitian observasional deskriptif dengan rancangan cross sectional menggunakan data primer dan sekunder. 
Penelitian dilakukan dengan menganalisis data yang telah diperoleh melalui wawancara dan rekam medik pada pasien epilepsi berusia 
dewasa yang telah dieksklusi menjadi 67 pasien di RSUD Dr. Soetomo Surabaya periode November hingga Desember 2018. Hasil: 

Mayoritas pasien epilepsi berjenis kelamin perempuan dan masih berusia produktif atau ≤ 40 tahun. Pasien yang didiagnosis epilepsi 
kebanyakan sudah sembuh dari penyakit yang menjadi etiologinya. Mayoritas pasien masih mengingat usia awitan kejang dan frekuensi 
kejangnya, yang akan sangat membantu dalam diagnosis sindroma epilepsi. Terdapat keterkaitan antara pekerjaan atau aktivitas dengan 
kejang yang dialami pasien. Sindroma epilepsi yang paling banyak didiagnosis adalah epilepsi lobus temporal. Masih kesalahan dalam 
diagnosis pasien. Dari keseluruhan pasien, hanya ada satu pasien yang langsung terdiagnosis sindroma epilepsi.

Kata Kunci: Sindroma epilepsy, karakteristik, kejang
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PENDAHULUAN

International League Against Epilepsy 
merupakan sebuah organisasi kesehatan internasional 
yang berfokus pada bidang epilepsi dan memiliki sejarah 
yang panjang dan kontribusi yang besar dalam kemajuan 
pengetahuan, dorongan penelitian, promosi pencegahan, 
diagnosis, pengobatan, dan advokasi terkait dengan 
penyakit dan penderita epilepsi. Oleh karena itu klasifikasi 
menurut ILAE dapat menjadi pedoman yang tepat dalam 
menentukan diagnosis. (ILAE, 2014) Epilepsi adalah 
penyakit saraf yang bersifat kronik yang menyerang 
manusia pada segala usia di seluruh dunia. Ketakutan, 
diskriminasi,  kesalahpahaman, dan stigma sosial masih 
menghantui para pasien epilepsi di seluruh dunia. 

Stigma tersebut dapat mempengaruhi kualitas 
hidup baik bagi penderita maupun keluarga penderita. 
Epilepsi terjadi pada sekitar 40-50 juta manusia di seluruh 
dunia, 85% terjadi di negara-negara berkembang. 
Persentase yang besar di negara berkembang 
diperkirakan akibat risiko yang lebih besar untuk 
mengalami penyakit infeksi, sepertiinfeksi malaria, dan 
neurocysticercosis, angka kejadian kecelakaan lalu lintas 
yang tinggi, infrastruktur kesehatan yang kurang, program 
kesehatan preventif yang kurang, dan seringnya 
misdiagnosis. (WHO, 2018)

Salah satu tantangan bagi negara berkembang 
adalah misdiagnosis, salah satunya adalah kesalahan 
dalam menentukan jenis sindroma epilepsi yang tepat. 
(Benbadis, 2009) Padahal penentuan jenis sindroma 
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epilepsi akan berpengaruh terhadap tatalaksana dan 
terapi yang akan diberikan kepada pasien.

Klasifikasi epilepsi dibagi menjadi tiga tingkatan, 
yang pertama adalah jenis kejang, kemudian jenis 
epilepsi, dan yang terakhir adalah jenis sindroma epilepsi. 
Klasifikasi yang terbaru menghubungkan etiologi pada 
setiap tingkatan. Etiologi sendiri dibagi menjadi enam sub 
ke lompok,  d ibag i  berdasarkan konsekuens i  
terapeutiknya. (Scheffer et al., 2017)

C
o

-m
o

rb
id

it
ie

s

Focal

Focal

Generalized

Generalized

Unknown

Unknown
Combine

Generalized
& Focal

Epilepsy Syndromes

Seizure Types*

Epilepsy Types

Etiology

Structural

Genetic

Immune

Metabolic

Infectious

Unknown

Gambar 1. Klasifikasi Epilepsi (Scheffer et al., 2017)

Dalam kehidupan sehari-hari, diagnosis yang 
ditegakkan hanya sebatas bentuk “bangkitan” atau 
“epilepsi” saja. Hal ini tidak memuaskan karena tidak 
memberikan petunjuk mengenai beberapa hal penting 
seperti beratnya penyakit, prognosis, penentuan OAE 
yang tepat, penentuan terapi jangka panjang/pendek, 
genetik, dan pemilihan kandidat operasi epilepsi yang 
tepat. (Benbadis, 1996) Hampir 94% penyandang epilepsi 
di negara berkembang tidak mendapatkan terapi yang 
tepat. 

Penyandang epilepsi selalu mempunyai stigma, 
yang berhubungan dengan diskriminasi dan pengucilan di 
masyarakat, sehingga dapat menurunkan kualitas hidup. 
Kendala seperti sikap yang salah, infrastruktur sistem 
kesehatan yang kurang baik, suplai obat anti epilepsy 
yang kurang memadai, semua ini akan menghambat 
terapi. (WHO, 2005) 

Salah satu kondisi yang sering misdiagnosis 
dengan epilepsy adalah Psychogenic Non-Epileptic 
Attack (PNEA), dengan persentase lebih dari 90%, 
terutama untuk rujukan ke fasilitas khsus epilepsi. Selain 
sering, PNEA memberikan sebuah tantangan terhadap 
diagnosis dan tatalaksana yang tepat. 

Kemudian terminologi dari jenis-jenis kejang 
masih membingungkan, terutama pada pihak pasien, hal 
itu menjadi salah satu faktor sering terjadinya 
misdiagnosis antara PNEA dan epilepsi. Resistensi 
terhadap AED biasanya menjadi alasan rujukan ke 
fasilitas khusus epilepsi, sekitar 80% pasien dengan 
PNEA telah menerima AED sebelum diagnosis yang tepat 
dapat ditentukan. Selain PNEA, salah satu kondisi yang 
sering misdiagnosis dengan epilepsy adalah syncope, 
walaupun posisinya masih dibawah PNEA, terutama 
untuk rujukan ke fasilitas khusus epilepsi. 

Alasan pertama syncope misdiagnosis dengan 
epilepsi adalah kejang dapat mengakibatkan flaccid 
motionless loss of consciousness (LOC), atau pingsan 
tanpa sedikitpun gerakan dalam beberapa detik atau 

menit. Alasan kedua adalah sebenarnya syncope 
menunjukkan sedikit sentakan pada tubuh seperti kejang, 
frekuensi dari sentakan inilah yang sering menyebabkan 
misdiagnosis. Dengan kata lain, alasan pertama 
menyebabkan syncope sering dianggap sebagai kejang, 
sedangkan alasan kedua menyebabkan kejang sering 
dianggap sebagai syncope. 

Kondisi lain yang sering misdiagnosis dengan 
epilepsy adalah hypoglycemia, serangan panik, 
paroxysmal movement disorders, sleep disorders, 
transient ischemic attacks (TIA), migraines, transient 
global amnesia. Kemudian differential diagnosis kejang 
lebih luas pada anak-anak. Kondisi fisiologis lebih 
dominan pada balita dan anak-anak, sedangkan kondisi 
psikiatrik lebih sering pada anak-anak hingga remaja. 
Sekitar 50% memiliki gangguan psikologis (90% 
merupakan PNEA), tetapi diagnosis psikiatrik juga sering 
ditemukan. PNEA pada pasien anak-anak hingga remaja 
memiliki ciri yang sama dengan dewasa. Tetapi belum 
ditemukan perbedaan antara laki-laki dan perempuan, 
dimana perempuan lebih sering mengalami PNEA. 50% 
lainnya memiliki kondisi non-psikogenik. Kemudian 
terdapat gejala-gejala lain yang tidak spesifik sering 
dianggap kejang. (Benbadis, 2009)

Kesalahan diagnosis terhadap epilepsi dan 
ketepatan dalam menentukan sindroma epilepsi adalah 
masalah yang sangat krusial, baik bagi pasien maupun 
dokter sendiri. Misdiagnosis akan mengakibatkan 
masalah berantai yang akan sangat membebani pasien, 
tatalaksana akan menjadi tidak tepat, biaya pengobatan 
akan meningkat, efek samping obat meningkat, stigma 
pada penyandang epilepsi akan terus berlanjut karena 
kondisi yang tidak membaik, kerusakan otak menjadi lebih 
berat, produktifitas menurun, kemudian kualitas hidup 
pasien akan menurun. Salah satu alternatif untuk 
memecahkan masalah misdiagnosis ini adalah 
memberikan pengetahuan tentang definisi dan klasifikasi 
kejang, epilepsi, dan klasifikasi tipe sindroma epilepsi, 
baik itu terhadap masyarakat untuk memberikan 
kesadaran dan mengurangi stigma, dan terhadap dokter 
beserta tenaga kesehatan untuk menghindari 
misdiagnosis dan pemberian talaksana yang tepat. 
Dengan alternatif tersebut diharapkan misdiagnosis dan 
dampak-dampak negatifnya dapat dihindari.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui karakteristik sindroma epilepsi pada pasien 
dewasa yang sesuai dengan klasifikasi ILAE 2017 
sehingga dapat mengurangi kesalahan diagnosis.

METODE 

Penelit ian ini menggunakan penelit ian 
observasional deskriptif dengan rancangan cross 
sectional menggunakan data primer dan sekunder. 
Penelitian dilakukan dengan menganalisis data yang telah 
diperoleh melalui wawancara dan rekam medik pada 
pasien epilepsi berusia dewasa di RSUD Dr. Soetomo 
Surabaya periode November hingga Desember 2018. 
Populasi yang diteliti dalam penelitian ini adalah pasien 
epilepsi di instalasi rawat jalan, instalasi rawat inap, dan 
laboratorium EEG Departemen Saraf RSUD dr. Soetomo. 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah pasien epilepsi yang berobat di instalasi rawat 
jalan, instalasi rawat inap, dan laboratorium EEG 
Departemen Saraf RSUD dr. Soetomo pada bulan Mei 
2018 – Oktober 2019 yang memenuhi kriteria inklusi dan 
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ekslusi. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini 
menggunakan teknik total sampling, Total sampling 
merupakan teknik pengambilan sampel dimana jumlah 
sampel yang diambil memiliki jumlah yang sama dengan 
populasi.

Instrumen penelitian yang digunakan adalah 
lembar pengumpul data dan wawancara untuk 
memperoleh data berupa usia awitan epilepsi, jenis 
kelamin, jenis kejang/bentuk bangkitan etiologi, frekuensi 
bangkitan, eeg, faktor pencetus, pencitraan otak, 
prognosis, dan jenis kelamin, serta rekam medik sebagai 
data pendukung. Penelitian ini dilakukan di instalasi rawat 
jalan, instalasi rawat inap, laboratorium EEG, dan Instalasi 
Teknologi dan Komunikasi RSUD dr. Soetomo, Surabaya, 
Jawa Timur, Indonesia. 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April 2018 
sampai dengan Juni 2019. Penelitian dimulai ketika 
peneliti mulai menyusun proposal, mengadakan ujian 
proposal pada tanggal 15 Mei 2018, kemudian melakukan 
penelitian sampai dengan Juni 2019. 

Peneliti pertama-tama mencari data dan 
informasi mengenai pasien-pasien epilepsi di SMF 
Neurologi RSUD Dr. Soetomo. Peneliti kemudian 
menentukan apakah pasien masuk ke dalam kriteria 
inklusi atau eksklusi sesuai dengan ketentuan yang telah 
dibuat. Pasien yang masuk dalam kriteria inklusi akan 
menjadi sampel penelitian, kemudian dilakukan 
wawancara. 

Setelah semua data telah terkumpul, peneliti 
menyesuaikan data dengan rekam medik. Setelah semua 
data telah disesuaikan, peneliti menentukan sindroma 
epilepsi yang diderita pasien dengan bantuan dokter 
spesialis saraf dan PPDS saraf. Data yang terkumpul 

diolah secara manual dengan menentukan jenis sindroma 
epilepsi yang dialami oleh pasien.

HASIL 

Pasien epilepsi dewasa di RSUD Dr. 
Soetomo baik yang ada di instalasi rawat jalan maupun 
instalasi rawat inap mulai bulan November hingga 
Desember 2018 sejumlah 110 pasien. Dari jumlah 
tersebut telah tereksklusi sebanyak 43 pasien sehingga 
total jumlah pasien yang masuk kriteria inklusi adalah 
sejumlah 67 pasien. Hasil penelitian akan disajikan dalam 
bentuk tabel dan grafik.

Usia Pasien Epilepsi
Dari keseluruhan pasien epilepsi dewasa, usia 

yang paling tua adalah 74 tahun dan yang paling muda 

adalah 19 tahun, dan didominasi oleh usia ≤ 40 tahun 
(49.25%), yang merupakan usia produktif.

Jenis Kelamin Pasien Eplepsi
Tabel 2 dan Tabel 3 menunjukkan bahwa tidak 

terdapat perbedaan yang signifikan antara jenis kelamin 
laki-laki dan perempuan. 

Tabel 1. Usia Pasien Epilepsi Dewasa dengan Sindroma Epilepsi di RSUD Dr. Soetomo Surabaya Periode November-
Desember 2018

Tabel 2. Jenis Kelamin Pasien Epilepsi Dewasa di RSUD 
Dr. Soetomo Surabaya periode November-
Desember 2018

Jenis Kelamin Frekuensi Presentase p-value 

Perempuan 38 56.72% 
0.272 Laki-laki 29 43.28% 

Total  67 100% 



Tabel 4. Riwayat Kehamilan Pasien Epilepsi Dewasa di 
RSUD Dr. Soetomo Surabaya periode 
November-Desember 2018

Riwayat Kehamilan
 

Frekuensi Presentase 

Normal 53 79.10% 
Tidak Normal 2 2.99% 

Tidak ada Data 12 17.91% 
Total  67 100% 

Tabel 5. Riwayat Kelahiran Pasien Epilepsi Dewasa di 
RSUD Dr. Soetomo Surabaya periode 
November-Desember 2018

Riwayat Kelahiran Frekuensi Presentase 

Normal 52 77.61% 
Tidak Normal 3 4.48% 

Tidak ada Data 12 17.91% 
Total  67 100% 
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Tabel 3. Sindroma Epilepsi dengan Jenis Kelamin Pasien Epilepsi Dewasa di RSUD Dr. Soetomo Surabaya periode 
November-Desember 2018

Jenis Sindroma

Jenis Kelamin

Laki-Laki (L)         Perempuan (P)

N           %               N            %               N           %

Total

Riwayat Kehamilan dan Kelahiran
Tabel 4 dan 5 menunjukkan mayoritas pasien 

memiliki riwayat kehamilan dan kelahiran yang normal 
yaitu sebanyak 53 pasien dengan kehamilan yang normal 
(79.10%) dan 52 pasien dengan kelahiran yang normal 
(77.61%). Beberapa pasien tidak memiliki data riwayat 
kehamilan dan kelahirannya karena pada saat wawancara 
pasien tidak tahu mengenai riwayat kehamilannya sendiri 
dan tidak ada orang tua pasien yang dapat ditanyakan 
mengenai riwayat kehamilan pasien. 

Riwayat Kejang Demam
Tabel 6 menunjukkan 51 pasien (76.12%) tidak 

memiliki riwayat kejang demam dan terdapat perbedaan 
yang signifikan, yang menunjukkan bahwa pasien dengan 
riwayat kejang demam tidak memiliki kecenderungan 
untuk mengalami epilepsi, sedangkan pasien yang tidak 
memiliki riwayat kejang demam juga punya kemungkinan 

un tuk  menga lami  ep i leps i  bahkan memi l i k i  
kecenderungan lebih besar, dengan mempertimbangkan 
faktor risiko yang lain.

Tabel 6. Riwayat Kejang Demam pada Pasien Epilepsi 
Dewasa di RSUD Dr. Soetomo Surabaya 
periode November-Desember 2018

Riwayat
Kejang Demam  

Frekuensi Presentase p-value
 

Ada 16 23.88% 
0.000 Tidak ada 51 76.12% 

Total  67 100% 

Usia Awitan Kejang
Tabel 7 menunjukkan sebanyak 64 pasien 

(95.52%) dapat menjelaskan dengan baik dan mengingat 
usia awitan kejangnya. Pernyataan usia awitan kejang 
yang dijelaskan oleh pasien yang kadang subjektif 
menentukan apakah dapat digunakan untuk menentukan 
sindroma atau tidak.

Tabel 7. Kejelasan Usia Awitan Kejang Pasien Epilepsi 
Dewasa di RSUD Dr. Soetomo Surabaya 
Periode November-Desember 2018

Usia Awitan Kejang Frekuensi Presentase 

Jelas 64 95.52% 
Tidak Jelas/Tidak Ada Data 3 4.48% 

Total  67 100% 

Frekuensi Kejang
Tabel 8. pernyataan yang dijelaskan oleh pasien 

kadang dapat bersifat subjektif dan sulit untuk 
diinterpretasi. Hasil menunjukkan bahwa hanya ada 1 
pasien yang sulit untuk menjelaskan frekuensi kejangnya 
dengan jelas. 



 

Tabel 8. Kejelasan Frekuensi Kejang Pasien Epilepsi 
Dewasa di RSUD Dr. Soetomo Surabaya 
Periode November-Desember 2018

Data Frekuensi Kejang
 

Frekuensi Presentase 

Jelas 66 98.51% 
Tidak Jelas 1 1.49% 

 
Waktu Kejang

Tabel 9 menunjukkan waktu terjadinya kejang 
paling banyak adalah yang terjadi setiap saat, yaitu 
sebanyak 56 pasien (83.58%) dan yang terjadi saat 
bangun tidur sebnyak 3 pasien (4.48%), sedangkan yang 
terjadi saat tidur sebanyak 8 pasien (11.94%).

Tabel 9. Waktu Kejang Pasien Epilepsi Dewasa di RSUD 
Dr. Soetomo Surabaya periode November-
Desember 2018

Waktu Kejang Frekuensi Presentase 

Setiap Saat 56 83.58% 
Bangun Tidur 3 4.48% 

Saat Tidur 8 11.94% 
Total  67 100% 

 
Status Neurologis

Tabel 10 menunjukkan status neurologis normal 
dan tidak normal tidak menunjukkan perbedaan yang 
signifikan, yang berarti keduanya memiliki kemungkinan 
yang sama untuk mengalami epilepsi.

Tabel 10. Status Neurologis Pasien Epilepsi Dewasa di 
RSUD Dr. Soetomo Surabaya periode 
November-Desember 2018

Status Neurologis
 

Frekuensi Presentase p-value 

Normal 35 52.24% 
0.541 Tidak Normal 32 47.76% 

Total  67 100% 

Tabel 11. Riwayat Tumbuh Kembang Pasien Epilepsi 
Dewasa di RSUD Dr. Soetomo Surabaya 
periode November-Desember 2018

Tumbuh Kembang Frekuensi Presentase p- value
 

Normal 52 77.61% 
0.000 Tidak Normal 15 22.39% 

Total  67 100% 

 

Riwayat Tumbuh Kembang
Tabel 11 menunjukkan bahwa pasien dengan 

riwayat tumbuh kembang yang tidak normal tidak 
cenderung mengalami epilepsi, sedangkan pasien 
dengan riwayat normal juga punya kemungkinan untuk 
mengalami epilepsi, bahkan memiliki kecenderungan 
lebih besar, dengan mempertimbangkan faktor risiko yang 
lain.

Riwayat Epilepsi Keluarga
Tabel 12 menunjukkan bahwa pasien dengan 

riwayat epilepsi di keluarganya tidak cenderung 
mengalami epilepsi, sedangkan pasien yang tidak memiliki 
riwayat epilepsi keluarga juga memiliki kemungkinan untuk 
mengalami epilepsi, bahkan mungkin memiliki 
kecenderungan lebih besar, dengan mempertimbangkan 
faktor risiko yang lain.

Tabel 12. Riwayat Epilepsi Keluarga Pasien 

Riwayat 
Epilepsi Keluarga

 

Frekuensi Presentase p-value
 

Ada 4 5.97% 
0.000 Tidak Ada 63 94.03% 

Total  67 100% 

Elektroensefalografi
Tabel 13 menunjukkan hasil rekaman EEG pada 

pasien epilepsi dewasa yaitu sebanyak 12 pasien 
(17.91%) dengan hasil normal, 19 pasien dengan hasil 
yang tidak normal (28.36%), sedangkan sisanya yaitu 
sebanyak 36 pasien (53.73%)e tidak memiliki data 
mengenai hasil rekaman EEG karena alasan tertentu. Dari 
keseluruhan pasien epilepsi didominasi oleh pasien yang 
tidak memiliki data hasil rekaman EEG.

Tabel 13. Hasil Rekaman EEG Pasien Epilepsi Dewasa di 
RSUD Dr. Soetomo Surabaya periode 
November-Desember 2018

EEG Frekuensi Presentase 

Normal 12 17.91% 
Tidak Normal 19 28.36% 

Tidak ada Data 36 53.73% 
Total  67 100% 

Pencitraan Otak
Tabel 14 menunjukkan data hasil pencitraan otak 

hanya ada 14 pasien (20.04%) yang memiliki data yang 
lengkap dari hasil pencitraan otaknya, baik MRI maupun 
CT Scan. Mayoritas 

Tabel 14. Hasil Pencitraan Otak Pasien Epilepsi Dewasa 
di RSUD Dr. Soetomo Surabaya periode 
November-Desember 2018

MRI /CT Scan Frekuensi Presentase 

Ada Data 14 20.90% 
Tidak ada Data 53 79.10% 

Total 67 100%

Faktor Pencetus Kejang
Tabel 15 menunjukkan faktor pencetus kejang 

yang didominasi karena stres maupun kelelahan, yaitu 
sebanyak 48 pasien (71.64%) sedangkan karena 
pencetus lain sebanyak 5 pasien (7.46%), yaitu 1 pasien 
mengatakan kalau kejang hanya terjadi satu kali waktu 
setelah makan puding sehingga diragukan apakah 
memang pencetus kejangnya, 3 pasien karena 
menstruasi dan stres maupun kelelahan, 1 pasien 
pertama kali kejang setelah meminum obat herbal 
kemudian langsung meminum obat pusing,. Sisanya ada 
14 pasien tidak mengetahui pencetus kejangnya 
(20.90%). Faktor pencetus kejang dapat bersifat subjektif 
tergantung yang diingat dan diketahui oleh pasien, 
sehingga diperlukan kecermatan dalam menerima 
informasi yang dijelaskan oleh pasien.

Etiologi yang Berhubungan dengan Sindroma 
Epilepsi

Tabel 16 menunjukkan bahwa pasien dengan 
etiologi yang berhubungan dengan sindroma epilepsi 
memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk 
mengalami epilepsi.
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Tabel 16. Etiologi Pasien Epilepsi Dewasa yang 
Berhubungan dengan Sindroma Epilepsi di 
RSUD Dr. Soetomo Surabaya periode 
November-Desember 2018

Etiologi Frekuensi Presentase p-value
 

Berhubungan  46 68.66% 
0.002 Tidak Berhubungan 21 31.34% 

Total  67 100% 

Tabel 15. Faktor Pencetus Kejang Pasien Epilepsi 
Dewasa di RSUD Dr. Soetomo Surabaya 
periode November-Desember 2018

Faktor Pencetus Frekuensi Presentase 

Stres/Kelelahan 48 71.64% 
Lain-lain 5 7.46% 

Tidak Tahu  14 20.90% 
Total  67 100% 

Diagnosis Sindroma Epilepsi
Pasien epilepsi dewasa dengan sindroma 

epilepsi lobus temporal adalah yang terbanyak, yaitu 
sebanyak 19 pasien (28.36%). sehingga didapatkan 
pasien epilepsi yang masih belum dapat ditentukan 
sindroma epilepsinya, yaitu sebanyak 17 pasien (25.47%). 
Selain itu juga didapatkan beberapa pasien yang 
seharusnya tidak didiagnosis epilepsi, didapatkan 
sebanyak 1 pasien (1.49%) mengalamai acute 
symptomatic seizure (ASS) dan 1 pasien acute 
symptomatic seizure (ASS) (1.49%) dengan diagnosis 
banding sindroma epilepsi lobus temporal. Berdasarkan 
data yang diperoleh dari rekam medik, hanya ada satu 
pasien yang termasuk dalam kriteria inklusi terdiagnosis 
sindroma epilepsi.

Gambar 2. Diagnosis Sindroma Epilepsi pada Pasien 
Epilepsi Dewasa di RSUD Dr. Soetomo 
Surabaya Periode November-Desember 
2018

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian, distribusi usia 
pasien yang terdiagnosis epilepsi di RSUD Dr. Soetomo 
Surabaya pada periode November hingga Desember 
2018 menunjukkan bahwa kebanyakan pasien epilepsi 

masih dalam usia produktif, yaitu ≤40 tahun (49.25%) dan 
41-50 tahun (22.39%). Hasil ini sesuai dengan yang 
ditemukan oleh Banerjee et al. (2009) dimana di beberapa 
negara berkembang memiliki puncak insiden epilepsi 
tertinggi pada usia dewasa muda, atau pada usia 
produktif. Jenis kelamin yang mendominasi dari hasil 
penelitian adalah perempuan (56.72%) dan tidak 
menunjukkan perbedaan yang signifikan antara jenis 
kelamin laki-laki dan perempuan, yang sesuai dengan 
yang dijelaskan oleh WHO (2005) bahwa tidak ada 
kecenderungan antara jenis kelamin laki-laki maupun 
perempuan untuk menderita epilepsi. 

Hasil penelitian juga sesuai dengan yang 
dijelaskan oleh Christensen et al. (2005), dimana terdapat 
kerentanan jenis kelamin pada sindroma epilepsi, lebih 
banyak perempuan daripada laki-laki yang didiagnosis 
dengan epilepsi umum idiopatik dalam dua populasi 
epilepsi. Alasan dari perbedaan ini masih belum dapat 
dijelaskan, tetapi ada kemungkinan bahwa hormon seks 
berpengaruh dalam munculnya epilepsi umum idiopatik. 
Secara keseluruhan, tidak ada perbedaan gender yang 
ditemukan pada epilepsi lokal, tetapi epilepsi simtomatik 
yang terkait dengan lokalisasi lebih sering terjadi pada 
pria, dan epilepsi lokal kriptogenik lebih sering terjadi pada 
wanita. Hasilnya menunjukkan kerentanan gender 
terhadap timbulnya sindroma epilepsi spesifik. 

Riwayat kehamilan dan kelahiran pasien akan 
mempengaruhi status neurologis dan riwayat tumbuh 
kembang pasien. Status neurologis dan riwayat tumbuh 
kembang akan berhubungan dengan etiologi dari epilepsi 
yang diderita oleh pasien. Hasil penelitian menunjukkan 
hampir semua pasien memiliki riwayat kehamilan dan 
kelahiran yang normal (79.10% dan 77.61%), walaupun 
masih ada beberapa pasien yang masih belum bisa 
didapatkan data mengenai riwayat kehamilan dan 
kelahirannya karena alasan tertentu (17.91%), yaitu 
karena pasien tidak tahu mengenai riwayat kelahirannya 
sendiri dan tidak ada orang tua pasien yang dapat 
ditanyakan mengenai riwayat kelahiran pasien, dimana 
hal tersebut merupakan sesuatu yang bersifat subjektif 
dan benar-benar tergantung dari kondisi pasien. 

Hasi l  s tatus neurologis pasien t idak 
menunjukkan perbedaan yang signifikan antara yang 
normal dan tidak normal, hasil ini menjelaskan bahwa 
pasien dengan status neurologis yang normal tidak 
memiliki kecenderungan untuk mengalami epilepsi. Hasil 
riwayat tumbuh kembang pasien menunjukkan perbedaan 
yang signifikan antara yang normal dan tidak normal, yang 
menunjukkan bahwa pasien dengan riwayat tumbuh 
kembang yang tidak normal tidak cenderung mengalami 
epilepsi, sedangkan pasien dengan riwayat normal juga 
punya kemungkinan untuk mengalami epilepsi, bahkan 
memil iki kecenderungan lebih besar, dengan 
mempertimbangkan faktor risiko yang lain. Hasil ini 
bertolak belakang dengan studi yang dilakukan oleh 
Depositario et al. (2010) dimana pasien dengan riwayat 
tumbuh kembang yang tidak normal memiliki risiko lebih 
besar untuk mengalami epilepsi, sebaliknya epilepsi pada 
usia anak-anak juga akan mengganggu perkembangan. 

Hasil yang didapatkan ini bisa jadi karena 



memang sebagian besar pasien epilepsi yang melakukan 
pengobatan di RSUD Dr. Soetomo adalah pasien dengan 
sindroma epilepsi yang memiliki ciri khusus berupa riwayat 
tumbuh kembang yang normal.

Hasil etiologi pasien menunjukkan perbedaan 
yang signifikan antara pasien yang memiliki riwayat 
penyakit atau etiologi yang dapat menjadi penyebab 
epilepsi atau berhubungan dengan sindroma epilepsi 
dengan pasien yang tidak memiliki etiologi yang 
berhubungan dengan epilepsi dan sindroma epilepsi yang 
berarti pasien yang memiliki etiologi yang berhubungan 
dengan epilepsi memiliki kecenderungan yang lebih besar 
untuk mengalami epilepsi. Hasil ini menjelaskan bahwa 
etiologi merupakan salah satu faktor yang sangat penting 
untuk melakukan diagnosis terhadap pasien epilepsi, 
dimana hal ini sesuai dengan yang dijelaskan oleh ILAE 
(2014) bahwa etiologi sendiri merupakan penyebab 
terjadinya epilepsi, dan dapat menentukan fokus kejang 
yang nantinya akan sangat berguna dalam menentukan 
sindroma epilepsi. 

Riwayat epilepsi keluarga merupakan faktor 
risiko seseorang dapat mengalami epilepsi. (Ottman et al., 
2011) Selain itu riwayat epilepsi keluarga juga menjadi 
faktor dalam menentukan sindroma epilepsi, karena 
banyak sindroma yang berhubungan dengan faktor 
genetik. (Panayiotopoulos, 2005) Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa hanya ada 4 dari 67 pasien (5.97%) 
yang memiliki riwayat epilepsi di keluarganya, baik itu dari 
orang tua maupun dari saudara, yang juga menunjukkan 
bahwa pasien yang tidak memiliki riwayat epilepsi 
keluarga sebenarnya juga memiliki kecenderungan untuk 
mengalami epilepsi, tetapi harus mempertimbangkan 
faktor yang lain untuk menentukan diagnosisnya. Hal ini 
juga menjelaskan bahwa riwayat epilepsi keluarga bukan 
merupakan faktor kunci dalam melakukan diagnosis 
terhadap pasien epilepsi. Selain itu hasil ini juga 
menunjukkan kemungkinan bahwa sebagian besar pasien 
epilepsi yang berobat di RSUD Dr. Soetomo mengalami 
sindroma epilepsi yang tidak berhubungan dengan faktor 
genetik.

Riwayat  kejang demam menunjukkan 
perbedaan yang signifikan, dimana hal ini menunjukkan 
bahwa pasien tidak memiliki riwayat kejang demam juga 
memiliki kecenderungan untuk mengalami epilepsi, 
dengan memperhatikan faktor lain yang mungkin lebih 
krusial untuk seseorang dapat mengalami epilepsi. Hasil 
ini memiliki hubungan dengan studi yang dilakukan oleh 
Millichap et. al (2012) tentang kejang demam, dimana 
anak-anak dengan kejang demam yang lama, ditemukan 
tanda-tanda untuk mengalami cidera otak akut, gangguan 
anatomis otak, dan gangguan aktivitas otak. Ketiga hal 
tersebut dapat menjadi etiologi terjadinya epilepsi. 

Hasil studi tersebut menjelaskan bahwa kejang 
demam, terutama dengan durasi yang lama memiliki 
hubungan dengan etiologi epilepsi. Apabila dihubungkan 
dengan hasil penelitian ini, riwayat kejang demam tidak 
berpengaruh secara langsung terhadap terjadinya 
epilepsi, tetapi akan mempengaruhi etiologi epilepsi 
tergantung dari durasi kejang demam itu sendiri. Hasil ini 
juga memunculkan kemungkinan bahwa memang 
sebagian besar pasien epilepsi mengalami sindroma 
epilepsi yang tidak terpengaruh oleh kejang demam.

Usia awitan kejang dan frekuensi kejang 
merupakan faktor yang juga penting untuk menentukan 
sindroma epilepsi. (Panayiotopoulos, 2005) Oleh karena 
itu kejelasan keterangan dari kedua faktor ini sangat 

diperlukan dari anamnesis terhadap pasien apabila ingin 
menentukan sindroma epilepsi yang diderita pasien. 
Dokter harus bisa memperhatikan keterangan pasien 
dengan teliti karena keterangan pasien bisa bermacam-
macam. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa sebagian 
besar pasien masih mengingat usia awitan kejang dan 
frekuensi kejangnya, dimana hal ini sangat membantu 
dalam diagnosis sindroma epilepsi, walaupun masih harus 
mempertimbangkan faktor-faktor lain.

Waktu kejang dan faktor pencetus kejang juga 
merupakan faktor yang diperlukan untuk menentukan 
sindroma epilepsi. (Panayiotopoulos 2005) Hasil waktu 
kejang menunjukkan bahwa sebagian besar pasien dapat 
mengalami kejang setiap saat atau dalam keadaan 
sedang beraktivitas, walaupun kadang keterangan dari 
pasien dapat berisfat rancu. Kemudian hasil faktor 
pencetus menunjukkan bahwa sebagian besar pasien 
mengalami kejang karena stres atau kelelahan. Kedua 
hasil ini menjelaskan bahwa kejang yang dialami pasien 
dapat mengganggu kehidupan sehari-hari. 

Hasil ini juga menunjukkan bahwa terdapat 
keterkaitan antara pekerjaan atau aktivitas dengan kejang 
yang dialami pasien, dimana kejang akan mengganggu 
pekerjaan atau aktivitas pasien, sebaliknya pekerjaan 
atau aktivitas pasien sendiri juga dapat menjadi pemicu 
terjadinya kejang yang dialami pasien, yang sejalan 
dengan penelitian yang dilakukan oleh Novakova et al. 
(2013) bahwa paparan mediator stres eksogen dan 
endogen telah ditemukan dapat meningkatkan aktivitas 
epileptik di otak dan memicu kejang, terutama setelah 
paparan berulang. Stres cenderung memperburuk 
kerentanan terhadap serangan kejang pada subkelompok 
individu dengan epilepsi dan mungkin berperan dalam 
memicu kejang yang bersifat spontan. Namun, saat ini 
belum ada bukti kuat yang menunjukkan hubungan erat 
antara stres dan kejang pada sebagian besar orang 
dengan epilepsi, meskipun penelitian pada hewan 
menunjukkan bahwa hubungan tersebut mungkin terjadi.

Hasil rekaman EEG dan pencitraan otak juga 
diperlukan untuk menentukan sindroma epilepsi 
(Panayiotopoulos, 2005). Seperti yang dijelaskan oleh 
Smith (2014) bahwa EEG membantu menentukan tipe 
kejang dan sindroma epilepsi pada pasien dengan 
epilepsi, dengan demikian pemilihan obat anti epilepsi 
menjadi lebih tepat dan prediksi prognosis yang lebih 
akurat. Temuan EEG berkontribusi pada diagnosis multi-
aksial epilepsi, dalam hal ini apakah gangguan kejang 
fokal atau umum, idiopatik atau simtomatik, atau gejala 
tertentu dari sindroma epilepsi. 

Dalam praktiknya, dokter akan cukup yakin 
tentang jenis kejang berdasarkan penjelasan pasien atau 
saksi. Namun, ketika riwayat tidak jelas, EEG dapat 
membantu membedakan antara kejang parsial kompleks 
dengan IED fokal, dan kejang jenis lena dengan IED 
umum. Hasil penelitian yang didapatkan yaitu 36 dari 67 
pasien yang tidak memiliki atau tidak menunjukkan hasil 
rekaman EEG, sebagian besar dengan alasan hilang atau 
lupa tempat menyimpan.

Hasil ini menunjukkan bahwa masih banyak 
pasien yang kurang memiliki pengetahuan tentang 
pentingnya hasil rekaman EEG dan pencitraan otak, yang 
kemudian akan mempersulit dokter ketika akan 
menentukan sindroma epilepsi yang diderita oleh pasien 
epilepsi. Selain itu tidak ditemukan data hasil rekaman 
EEG di rekam medik, sehingga hal ini juga memunculkan 
kemungkinan bahwa dokter yang melakukan 
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pemeriksaan juga kurang sadar tentang pentingnya hasil 
rekaman EEG dalam menentukan sindroma epilepsi.

Dari keseluruhan pasien, masih ada pasien yang 
sebenarnya tidak menderita epilepsi tetapi terdiagnosis 
epilepsi. Hal ini menunjukkan bahwa dokter harus lebih 
teliti dalam melakukan diagnosis terhadap pasien epilepsi.
Sindroma epilepsi yang paling banyak didiagnosis adalah 
epilepsi lobus temporal. Studi yang dilakukan oleh 
Manford et al. (1992) menunjukkan bahwa epilepsi lobus 
temporal bukan jenis epilepsi yang paling sering terjadi jika 
memperhitungkan kasus-kasus epilepsi dari masyarakat. 
Di sisi lain, epilepsi lobus temporal adalah jenis epilepsi 
yang paling sering apabila dilihat dari hasil studi yang 
dilakukan pada pasien yang berobat di pusat bedah 
epilepsi oleh Wass et al. (1996). 

Penelitian yang berskala besar mengenai 
epidemiologi dari epilepsi lobus temporal masih jarang 
dilakukan karena beberapa hambatan, yaitu karena masih 
kurang jelasnya definisi yang ditentukan oleh ILAE 
mengenai epilepsi lobus temporal. (Zenteno et al. 2012) 
Berdasarkan hasil-hasil studi tersebut, masih belum bisa 
ditemukan alasan yang jelas kenapa epilepsi lobus 
temporal adalah sindroma epilepsi yang paling sering 
pada periode November hingga Desember 2018 karena 
masih belum ada dasar yang pasti mengenai 
epidemiologinya sendiri. 

Dalam menentukan diagnosis sindroma epilepsi 
diperlukan data yang cukup dan jelas, terutama tentang 
faktor-faktor yang diperlukan untuk menentukan sindroma 
epilepsi, oleh karena itu data yang kurang lengkap atau 
kurang jelas akan menyulitkan penentuan diagnosis 
sindroma epilepsi, sehingga didapatkan pasien epilepsi 
yang masih belum dapat ditentukan sindroma epilepsinya.
Informasi yang lengkap dari pasien memang sangat 
diperlukan dalam menentukan sindroma epilepsi, tetapi 
kompetensi dari dokter atau tenaga medis yang 
bertanggung jawab dalam menentukan sindroma epilepsi 
juga tidak kalah penting. Selain itu, hasil yang didapatkan 
juga memunculkan beberapa kemungkinan apabila dilihat 
dari sisi tenaga medis, yaitu kurangnya sosialisasi tentang 
klasifikasi ILAE di kalangan dokter spesialis saraf di RSUD 
Dr. Soetomo, kemudian adanya kemungkinan kurangnya 
kompetensi dokter spesialis saraf di RSUD Dr. Soetomo 
dalam menentukan sindroma epilepsi, atau kurang 
sadarnya dokter spesialis saraf mengenai pentingnya 
diagnosis hingga sindroma epilepsi.

Diagnosis hingga sindroma epilepsi merupakan 
sesuatu yang sangat krusial, karena dengan 
ditentukannya sindroma epilepsi, dokter dapat 
mengetahui beratnya penyakit, prognosis, penentuan 
obat anti epilepsi yang tepat, penentuan terapi jangka 
pendek/panjang, dan pemilihan kandidat operasi epilepsi. 
(Benbadis et al., 1996)

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

• Profil usia terbanyak terdapat pada rentang usia ≤40 
tahun, yaitu masih pada usia produktif, jenis kelamin 
tertinggi adalah perempuan, walaupun tidak 
menunjukkan perbedaan yang signifikan antara laki-
laki dan perempuan.

• Mayoritas pasien memiliki riwayat kehamilan dan 
k e l a h i r a n  y a n g  n o r m a l ,  y a i t u ,  d e n g a n  
mempertimbangkan pasien yang tidak tahu riwayat 
kehamilan dan kelahirannya.

•
mengalami epilepsi dari status neurologis.

• Mayoritas pasien masih mengingat usia awitan kejang 
dan frekuensi kejangnya, yang akan sangat 
membantu dalam diagnosis sindroma epilepsi.

• Faktor pencetus utama pasien epilepsi adalah stres 
dan kelelahan.

• Pasien masih kurang memiliki pengetahuan tentang 
pentingnya hasil rekaman EEG dan pencitraan otak.

• Sindroma epilepsi yang paling banyak didiagnosis 
adalah epilepsi lobus temporal.

• Masih ada pasien yang sebenarnya tidak menderita 
epilepsi tetapi terdiagnosis epilepsi.

• Dari keseluruhan pasien, hanya ada satu pasien yang 
langsung terdiagnosis sindroma epilepsi menurut 
rekam medik.

Saran
Dapat menjadi pengingat bagi dokter untuk lebih teliti 
dalam melakukan diagnosis terhadap pasien epilepsi, 
dengan mempertimbangkan kondisi yang ada saat ini.
Dapat menjadi pengingat bagi dokter tentang 
pentingnya diagnosis sindroma epilepsi.
Penelitian lebih lanjut masih diperlukan untuk 
mengetahui penyebab pasien tidak langsung 
didiagnosis sindroma epilepsi dan alasan sindroma 
epilepsi lobus temporal adalah yang tersering terjadi.
Diperlukan adanya peningkatan kompetensi dokter 
terutama mengenai faktor-faktor yang dibutuhkan 
dalam menentukan sindroma epilepsi dan klasifikasi 
terbaru ILAE tentang sindroma epilepsi.
Diperlukan edukasi terhadap pasien tentang 
pentingnya data-data yang dibutuhkan untuk 
menentukan sindroma epilepsi.
Memasukkan data hasil perekaman EEG pasien ke 
dalam sistem IT rekam medik di RSUD Dr. Soetomo.
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ABSTRACT: Background: Coronary heart disease or CHD is a cardiovascular disease which is the leading cause of death at all ages. 
Coronary heart disease usually occurs due to an imbalance between the supply and demand of oxygen in the myocardium, often due to the 
process of atherosclerosis in the coronary arteries. Several previous studies have proven that there are many early predictors of 
cardiovascular disease, one of which is the Carotid Intima-Media Thickness / CIMT examination. However, it is not certain that every 
examination of the thickness of the Carotid Artery Intima-Media can prove that the patient has coronary heart disease. Objective : To 
evaluate the value of Carotid Intima-Media Thickness in people with coronary heart disease at Dr. Soetomo. Methods: This study is a 
descriptive observational study that uses a cross-sectional approach to analyze the CIMT value in CHD patients. Results: The results 
obtained were male patients who suffered from CHD in the Echocardiography Clinic, Center for Integrated Cardiac Services (PPJT), RSUD 
Dr. Soetomo morethan women. Most CHD patients in PPJT Echocardiography Clinic had an age range above 60 years old, where the 
second most patients were CHD patients with a range of 50 - 59 years and the last was CHD patients with a range of 40 - 49 years. Also 
obtained the mean Carotid Intima-Media Thickness (CIMT) value in patients with coronary heart disease with an age range of 40 - 60 years in 
PPJT, Echocardiography Clinic, is 1.087  0.293 mm (minimum, 0.57 mm; maximum, 1.63. mm). Conclusion: There is a two-fold increase in 
the mean CIMT value in patients with coronary heart disease in PPJT, Echocardiography Clinic, RSUD Dr. Soetomo, Surabaya.

Keywords : Carotid Intima-Media Thickness, Coronary Heart Disease, Cardiovascular Disease

ABSTRAK: Latar Belakang : Penyakit Jantung Koroner atau PJK merupakan salah satu penyakit kardiovaskular yang menjadi penyebab 
kematian tertinggi pada semua umur. Penyakit Jantung Koroner biasanyaterjadi akibat ketidakseimbangan antara supply dan demand  
oksigen pada miokardium, seringnya dikarenakan oleh proses aterosklerosis pada arteri koroner. Beberapa penelitian sebelumnya telah 
membuktikan bahwa terdapat banyak prediktor awal penyakit kardiovaskular salah satunya adalah pemeriksaan Carotid Intima-Media 
Thickness / CIMT. Tetapi, belum tentu setiap pemeriksaan ketebalan Intima-Media Arteri Karotis dapat membuktikan bahwa pasien tersebut 
menderita Penyakit Jantung Koroner.Tujuan: Mengevaluasi nilai Carotid Intima-Media Thickness pada Penderita Penyakit Jantung 
Koroner di RSUD Dr. Soetomo. Metode: Studi ini merupakan studi deskriptif observasional yang menggunakan pendekatan potong lintang 
atau cross-sectionaluntuk menganalisis nilai CIMT pada pasien PJK. Hasil: Didapatkan hasil pasien dengan jenis kelamin pria yang 
menderita PJK di poli Echocardiography Pusat Pelayanan Jantung Terpadu (PPJT)RSUD Dr. Soetomo lebih banyak dibandingkan pasien 
dengan jenis kelamin perempuan. Pasien PJK terbanyak di poli EchocardiographyPPJTmemiliki usia rentang diatas 60 tahun lalu yang 
pasien kedua terbanyak adalah pasien PJK dengan rentang 50 - 59 tahun dan yang terakhir adalah pasien PJK dengan rentang 40 - 49 
tahun. Didapatkan pula hasil rata-rata nilai CarotidIntima-Media Thickness (CIMT) pada penderita Penyakit Jantung Koroner dengan 
rentang usia 40 - 60 tahun di poli EchocardiographyPPJT adalah 1,087  0,293 mm (minimum, 0,57 mm; maksimum, 1,63 mm).Simpulan: 
Terdapat kenaikan dua kali lipat nilai rerata CIMT pada penderita Penyakit Jantung Koroner di poli Echocardiography PPJT RSUD Dr. 
Soetomo, Surabaya.

Kata Kunci :Ketebalan Intima-Media Karotis, Penyakit Jantung Koroner, Penyakit Kardiovaskular
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PENDAHULUAN

Penyakit Jantung Koroner atau PJK merupakan 
salah satu penyakit kardiovaskular yang menjadi 
penyebab kematian tertinggi pada semua umur. 
Berdasarkan data World Health Organization (WHO) pada 
tahun 2015, 17 juta orang di dunia meninggal dikarenakan 
menderita Penyakit Jantung Koroner. Menurut survei 
Sample Registration System (SRS) pada tahun 2014, 
kematian yang disebabkan oleh Penyakit Jantung Koroner 
pada semua umur sebesar 12,9%, setelah itu baru diikuti 
oleh kematian akibat stroke dengan jumlah 11,4%. Data 
Riset Kesehatan Dasar pada tahun 2013 juga 
menunjukkan prevalensi tertinggi penyakit kardiovaskular 
di Indonesia adalah Penyakit Jantung Koroner, yaitu 

sebesar 1,5% atau 15 dari 1.000 orang yang menderita 
Penyakit Jantung Koroner. Penyakit Jantung Koroner 
disebabkan oleh ketidakseimbangan antara supply dan 
demand  oksigen pada miokardium, yang sering terjadi 
oleh karena proses aterosklerosis pada arteri koroner. 
Pada jantung yang normal, kebutuhan oksigen dalam 
miokardium secara terus-menerus dipasok oleh arteri 
koroner. Bahkan selama melakukan aktivitas berat, ketika 
kebutuhan metabolisme jantung meningkat, begitu pula 
dengan pengiriman oksigen akan meningkat menuju sel-
sel miokard untuk memenuhi pasokan sel-sel tersebut 
(Young and Libby, 2013). 

Beberapa penelitian membuktikan banyak 
prediktor awal penyakit kardiovaskular salah satunya 
adalah pemeriksaan Carotid Intima-Media Thickness / 



CIMT. Pengukuran nilai CIMT dilakukan dengan USG 
resolusi tinggi arteri karotis pada percabangan arteri. 
Peningkatan pada nilai ketebalan Intima-Media 
menunjukkan kemungkinan risiko yang lebih tinggi dalam 
mengalami stroke atau infark miokard. Pemeriksaan 
ketebalan Intima-Media juga telah digunakan dalam uji 
klinis sebagai alat untuk mengukur efek intervensi yang 
memodifikasi faktor risiko penyakit kardiovaskular (Polak 
et al., 2017). Tetapi, belum tentu setiap pemeriksaan 
ketebalan Intima-Media Arteri Karotis dapat membuktikan 
bahwa penderita tersebut menderita Penyakit Jantung 
Koroner. Maka dari itu, penulis melakukan penelitian untuk 
menganalisis profil Carotid Intima-Media Thickness pada 
penderita Penyakit Jantung Koroner di Pusat Pelayanan 
Jantung Terpadu RSUD Dr. Soetomo.

Berapa nilai Carotid Intima-Media Thickness 
pada penderita Penyakit Jantung Koroner danapakah 
terdapat peningkatan nilai Carotid Intima-Media 
Thickness pada penderita Penyakit Jantung Koroner di 
Pusat Pelayanan Jantung Terpadu RSUD Dr. Soetomo.

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan nilai 
pemeriksaan Carotid Intima-Media Thickness pada 
penderita Penyakit Jantung Koroner serta untuk 
menentukan peningkatan nilai Carotid Intima-Media 
Thickness pada penderita Penyakit Jantung Koroner di 
Pusat Pelayanan Jantung Terpadu RSUD Dr. Soetomo.

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat 
berupa peningkatan pengetahuan untuk mengedukasi 
penderita mengenai pemeriksaan Carotid Intima-Media 
Thickness pada penderita Penyakit Jantung Koroner 
beserta memberikan gambaran nilai Carotid Intima-Media 
Thickness pada penderita Penyakit Jantung Koronerdi poli 
Echocardiography Pusat Pelayanan Jantung Terpadu 
RSUD Dr. Soetomo, Surabaya.

METODE

Penelitian ini merupakan studi deskriptif 
observasional yang menggunakan pendekatan cross-
sectional untuk mengevaluasi profil Carotid Intima-Media 
Thickness pada penderita Penyakit Jantung Koroner di 
Pusat Pelayanan Jantung Terpadu RSUD Dr. 
Soetomo.Data penelitian ini adalah data sekunder rekam 
medis penderita Penyakit Jantung Koroner (PJK) yang 
melakukan pemeriksaan CIMT di poli Echocardiography 
Pusat Pelayanan Jantung Terpadu pada bulan Januari 
2017 - Februari 2020. Populasi penelitian merupakan 
seluruh pasien pada poli Echocardiography yang 
melakukan pemeriksaan CIMT yaitu 60 pasien dengan 
menggunakan teknik total sampling. Dari 60 pasien yang 
melakukan pemeriksaan CIMT, terdapat eksklusi 7 pasien 
yang usianya berada diluar rentang inklusi dan terdapat 
eksklusi 2 pasien yang sesuai dengan kriteria eksklusi 
yaitu pasien menderita aneurisma pada arteri karotis dan 
penderita Ventricular Septal Rupture (VSR). Didapatkan 
sampel pada penelitian ini sebanyak 51 pasien yang 
sudah memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi.

HASIL

Setelah dilakukan analisis dari data yang telah 
diambil, berikut ini adalah hasil profil Carotid Intima-Media 
Thickness pada Penderita Penyakit Jantung Koroner.

Pada Tabel 1 didapatkan jumlah pasien yang 
menderita PJK lebih banyak pada pasien berjenis kelamin 
laki-laki dibandingkan pada pasien perempuan.

Tabel 1. Distribusi Jenis Kelamin Penderita Penyakit 
Jantung Koroner

Jenis Kelamin Jumlah (n) Presentase (%) 

Laki -Laki  39 76% 
Perempuan  12 24% 
Jumlah  51 100% 

 
Tabel 2. Distribusi Usia Penderita Penyakit Jantung 

Koroner

Usia Jumlah (n) Presentase (%) 

< 39 tahun  0 0% 
40 - 49 tahun  5 9,8% 
50 - 59 tahun  22 43,13% 
> 60 tahun  24 47,07% 
Jumlah  51 100% 
 

Berdasarkan Tabel 2 usia penderita PJK dibagi 
menjadi empat klasifikasi dengan rentang 10 tahun. Tidak 
didapatkan data pasien berusia dibawah 39 tahun yang 
m e l a k u k a n  p e m e r i k s a a n  C I M T  p a d a  p o l i  
Echocardiography. Didapatkan pasien PJK terbanyak 
yang  me lakukan  pemer i ksaan  C IMTd i  po l i  
Echocardiography yaitu pasien dengan usia diatas 60 
tahun.

Tabel 3. Distribusi Usia Penderita Penyakit Jantung 
Koroner Jenis Kelamin Perempuan

Usia Jumlah (n) Presentase (%) 

< 39 tahun  0 0% 
40 - 49 tahun  1 8% 
50 - 59 tahun  6 50% 
> 60 tahun  5 42% 
Jumlah  12 100% 

 

Tabel 4. Distribusi Usia Penderita Penyakit Jantung 
Koroner Jenis Kelamin Laki-Laki

Usia Jumlah (n) Presentase (%) 

< 39 tahun  0 0% 
40 - 49 tahun  4 10% 
50 - 59 tahun  16 41% 
> 60 tahun  19 49% 
Jumlah  39 100% 

 

Berdasarkan data Tabel 3 yang telah dipaparkan 
di atas, tidak terdapat data pasien PJK perempuan berusia 
di bawah 39 tahun yang melakukan pemeriksaan CIMT di 
poli Echocardiography. Pada pasien dengan jenis kelamin 
perempuan, pasien PJK paling banyak berada di rentang 
usia 50 - 59 tahun.

Berdasarkan data Tabel 4 yang telah dipaparkan 
di atas, tidak terdapat data pasien PJK laki-laki berusia di 
bawah 39 tahun yang melakukan pemeriksaan CIMT di 

Tabel 5. Distribusi Gambaran Angiografik Koroner pada 
Penderita Penyakit Jantung Koroner

Gambaran Angiografik  Jumlah (n) Presentase (%) 

CAD DVD 3 6% 
CAD DVD + LM Disease 1 2% 
CAD TVD 43 86% 
CAD TVD + LM Disease 3 6% 
Jumlah  50 100% 
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poli Echocardiography. Pada pasien dengan jenis kelamin 
laki-laki, pasien PJK paling banyak berada pada rentang 
usia diatas 60 tahun.

Berdasarkan data Tabel 5 distribusi gambaran 
angiografik pada PJK adalah 3 pasien terdapat gambaran 
Coronary Artery Disease (CAD) Double Vessel Disease 
(DVD), 1 pasien terdapat gambaran CAD DVD dengan 
Left-Main(LM) disease (dominan kiri), terdapat 43 pasien 
terdapat gambaran CAD Triple Vessel Disease (TVD), dan 
3 pasien terdapat gambaran CADTVD dengan LM 
disease.

Tabel 6. Hasil Pemeriksaan Carotid Intima-Media 
Thickness ArteriKarotis Komunis

Jenis Kelamin  

 
Nilai CIMT mean 

Min Maks Mean± SD 

Laki -Laki  
(N = 39) 

0,570 1,630 1,086 ±0,304 

Perempuan  
(N = 12) 

0,705 1,555 1,090 ±0,268 

Seluruh Pasien PJK
 (N = 51)

 

0,570 1,630 1,087 ±0,293 

Tabel 8. Nilai CIMT pada Gambaran Angiografi Pasien Penyakit Jantung Koroner

Groups
 

Gambaran Angiografi
 

CAD DVD
(N = 3)

 
 

CAD DVD + LM disease  
(N = 1)  

CAD TVD
 

(N = 43)

 CAD TVD + LM disease 
(N = 3)
 

Mean±

 

SD

 

Mean
 

Mean±
 

SD
 

Mean±
 

SD
 

Pasien PJK

 

1,498 ±0,143

 

1,125

 

1,039 ±0,283

 

1,215 ±0,211

 

Tabel 7. Hasil Pemeriksaan Carotid Intima-Media Thickness Arteri Karotis Komunis Berdasarkan Usia

Groups
 

Usia 

 
(N = 0) 

40 - 49 tahun
(N = 5)

< 39 tahun   
 

50 -
 

59 tahun
 

(N = 22)
 > 60 tahun

 

(N = 24)
 

Mean 
 

Mean ±

 

SD

 

Mean ±

 

SD

 

Mean ±

 

SD

 

Laki-Laki

 

-

 

1,103 ±0,422

 

1,024 ±0,293

 

1,134 ±0,296

 

Perempuan

 

-

 

0,935

 

1,110 ±0,182

 

1,097 ±0,387

 

Seluruh Pasien PJK

 
-

 

1,070 ±0,373

 

1,048 ±0,266

 

1,126 ±0,308

 

Berdasarkan Tabel 6, nilai minimum CIMT arteri 
karotis komunis kanan dan kiri (mean) lebih tinggi pada 
pasien PJK dengan jenis kelamin perempuan dengan nilai 
0,705 mm, sedangkan pada nilai maksimum CIMT lebih 
tinggi pada pasien PJK dengan jenis kelamin laki-laki 
dengan nilai 1,630 mm. Pada nilai rerata CIMT didapatkan 
nilai lebih tinggi pada pasien PJK dengan jenis kelamin 
perempuan dengan nilai 1,090  0,268 mm.

Berdasarkan Tabel 7, pada rentang usia 40 - 49 
tahun nilai rerata CIMT paling tinggi merupakan pasien 
dengan jenis kelamin laki-laki dengan nilai 1,103 0,422 
mm, sedangkan pada rentang usia 50 - 59 tahun nilai 
rerata CIMT tertinggi merupakan pasien dengan jenis 
kelamin perempuan dengan nilai 1,110 0,182 mm dan 
pada rentang usia diatas 60 tahun nilai rerata CIMT paling 
tinggi terdapat pada jenis kelamin laki-laki.

Berdasarkan Tabel 8,nilai tertinggi rerata CIMT 
pada pasien PJK merupakan pasien dengan gambaran 
CAD DVD dengan nilai 1,498 0,143 mm, sedangkan nilai 
terkecil rerata CIMT pada pasien PJK merupakan pasien 
dengan gambaran CAD TVD dengan nilai 1,039 0,283 mm.

PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan 51 sampel pasien 
Penyakit Jantung Koroner yang melakukan pemeriksaan 
Carotid Intima-Media Thickness (CIMT) di poli 
Echocardiography Pusat Pelayanan Jantung Terpadu. 
Pasien pada poli Echocardiography Pusat Pelayanan 
J a n t u n g  Te r p a d u  m e r u p a k a n  p a s i e n  y a n g  
telahdiscreening untuk melakukan prosedur Coronary 
Artery Bypass Grafting (CABG) atau telah memenuhi 
syarat untuk melakukan prosedur CABG. Sampel yang 
diambil merupakan pasien PJK yang memenuhi kriteria 
inklusi dan eksklusi. Sampel didapatkan melalui total 
sampling berdasarkan data pada bulan Januari 2017 - 
Februari 2020.

Jumlah pasien laki-laki pada RSUD Dr. Soetomo 
yang menderita PJK lebih banyak dibandingkan dengan 
jumlah pasien perempuan yang menderita PJK. Hal 
tersebut juga dipaparkan oleh Centers for Disease Control 
and Prevention (CDC) pada tahun 2017 bahwa laki-laki 
memiliki risiko lebih tinggi dibanding perempuan dengan 
nilai 1 dari 4 laki-laki di dunia menderita dan meninggal 
akibat PJK sedangkan hanya 1 dari 5 perempuan di dunia 
menderita dan meninggal akibat PJK. Kematian akibat 
PJK dan stroke tetap lebih tinggi pada laki-laki daripada 
perempuan dalam berbagai aspek faktor risiko seperti 
usia, ekonomi, ras, sosial, serta budaya (Bots et al, 2017). 
Pada jurnal 'Penyakit Jantung Pada Perempuan' yang 
ditulis oleh Rahajoe pada tahun 2007, Hormon estrogen 
mempunyai peran penting dalam melindungi perempuan 
pada PJK. Estrogen berperan dalam pengaturan faktor 
metabolisme, seperti lipid, petanda inflamasi, sistim 
trombotik, vasodilatasi reseptor α dan β. Oleh karena itu, 
terjadinya menopause sangat berpengaruh terhadap 
kejadian PJK pada perempuan.

Berdasarkan data penelitian yang telah 
dianalisis, terdapat 4 kategori klasifikasi berdasarkan 
rentang usia per-10 tahun. Klasifikasi yang pertama 
adalah pasien PJK di bawah 39 tahun, klasifikasi kedua 
adalah pasien PJK dengan rentang usia 40 – 49 tahun, 
klasifikasi ketiga adalah pasien dengan rentang usia 50 – 
59 tahun, dan klasifikasi keempat adalah pasien PJK 
dengan rentang usia di atas 60 tahun. Tidak terdapat data 
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pasien yang menderita PJK dengan rentang usia dibawah 
39 tahun yang melakukan pemeriksaan CIMT di poli 
Echocardiography dan terjadi peningkatan pasien yang 
menderita PJK seiring bertambahnya rentang usia. Pada 
penelitian yang dilakukan oleh Hajar pada tahun 2017, 
yaitu risiko terbentuknya penumpukan plak pada arteri 
koroner atau yang nantinya menjadi PJK akan meningkat 
seiring dengan peningkatan usia. Pada jenis kelamin laki-
laki risiko untuk terbentuknya PJK adalah usia diatas 45 
tahun dan pada jenis kelamin perempuan mulai terbentuk 
diatas 55 tahun. Berdasarkan data Kemkes pada tahun 
2015, jumlah pasien PJK di rumah sakit Indonesia pada 
rentang usia di bawah 40 tahun adalah 6.641 pasien, 
sedangkan terdapat 29.074 pasien dengan PJK yang 
berusia 45 – 64 tahun, dan pada rentang usia di atas 65 
tahun terdapat 14.733 pasien PJK.

Data poli Echocardiography pada bulan Januari 
2017-Februari 2020 menunjukkan bahwa hasil 
pengambilan sampel nilai CIMT dilakukan pada arteri 
karotis komunis pasien PJK. Penelitian ini tidak 
menggunakan hasil IMT pada arteri karotis BULB maupun 
arteri karotis interna meskipun letak bagian tersebut 
mungkin lebih rentan terkena proses atheroskelrosis, 
tetapi estimasi penilaian CIMT pada bagian tersebut akan 
menjadi lebih tidak akurat dikarenakan percabangan arteri 
karotis interna dari arteri karotis komunis yang berjalan 
kurang lebih sejajar dengan permukaan kulit sebagian 
banyak orang, sehingga akan lebih akurat apabila 
melakukan pemeriksaan CIMT pada arteri karotis komunis 
(Sillesen, 2014). 

Dalam sampel penelitian Youn et al pada tahun 
2011, referensi nilai CIMT pada orang yang sehat memiliki 
rata-rata CIMT lebih tinggi pada jenis kelamin pria yaitu 
0,60 ± 0,12 mm dibandingkan dengan rata-rata CIMT pada 
perempuan yang memiliki nilai 0,53 ± 0,10 mm. 
Berdasarkan penelitian ini, prediktor independen pada 
peningkatan nilai CIMT dapat berupa usia yang lebih tua, 
jenis kelamin laki-laki, kadar LDL-C yang lebih tinggi, dan 
riwayat diabetes mellitus. Perbedaan jenis kelamin juga 
memiliki hubungan faktor risiko masa kanak-kanak 
sampai dengan dewasa dan aterosklerosis subklinis 
(Ceponiene et al., 2015). Selain itu, peningkatan nilai 
CIMT pada jenis kelamin laki-laki sering juga dikaitkan 
dengan pola hidup seperti merokok serta konsumsi 
alkohol (Waskito, 2018). Peningkatan nilai LDL-C dapat 
menyebabkan terjadinya risiko terkena penyakit jantung 
salah satunya adalah PJK (Sargowo, 2015). Seperti yang 
telah dipaparkan oleh Ceponiene et al, yaitu peningkatan 
LDL-C dapat meningkatkan nilai CIMT sehingga dapat di 
asumsikan bahwa pasien yang menderita PJK akan 
mengalami peningkatan pada nilai CIMT-nya. 

Pada poli Echocardiography didapatkan data 51 
pasien PJK dengan rerata nilai CIMT yaitu 1,087  0,293 
mm (minimum, 0,57 mm; maksimum, 1,63 mm), 
sedangkan rerata nilai CIMT pada orang normal atau tidak 
menderita PJK di Indonesia berdasarkan data Kaligis et al 
adalah 0,614  ±  0,190  mm (minimum, 0,127  mm; 
m a k s i m u m ,  1 , 3 8 8  m m ) .   P a d a  d a t a  p o l i  
Echocardiography, nilai rerata CIMT jenis kelamin laki-laki 
adalah 1,086  0,304 mm dan pada jenis kelamin 
perempuan adalah 1,090  0,268 mm.

Hal tersebut menandakan bahwa terdapat 
peningkatan hampir dua kali lipat pada nilai CIMT rerata 
penderita PJK poli Echocardiography Pusat Pelayanan 
Jantung Terpadu dibandingkan dengan nilai rerata CIMT 
pada orang normal. Peningkatan tersebut terjadi pada 

kedua jenis kelamin laki-laki maupun perempuan yang 
menderita PJK. 

Data tersebut didukung oleh penelitian yang 
dilakukan Kasliwal et al pada tahun 2014, yaitu Pasien 
dengan PJK diketahui memiliki tingkat perkembangan 
CIMT tiga kali lebih tinggi dibandingkan pasien tanpa PJK 
(masing-masing 0,030 mm / tahun vs 0,010 mm / tahun). 
Pada tahun 2010 Lorenz et al juga mengemukakan bahwa 
menurut Cardiovascular Risk Prediction Study atau 
CAPS, kelompok yang mempunyai nilai CIMT yang lebih 
tinggi mempunyai risiko yang lebih tinggi untuk mengidap 
komplikasi kardiovaskular dibandingkan kelompok yang 
memiliki nilai CIMT yang lebih rendah. Lalu pada 
penelitian yang dilakukan oleh O'Leary dan Polakpada 
tahun 2002, dilaporkan bahwa pengukuran nilai CIMT 
memiliki prognosis untuk memprediksi kejadian stroke dan 
penyakit jantung koroner di masa yang akan datang. Rasio 
bahaya dari risiko penyakit arteri koroner antara ketebalan 

rata-rata CIMT ≥1 mm adalah 5,07 pada wanita dan 1,85 
pada pria. Sementara rasio bahaya stroke dalam rasio 

ketebalan CIMT ≥1 mm adalah 8,5 pada wanita dan 3,6 
pada pria. Sebuah studi meta analisis yang dilakukan oleh 
Lorenz et al pada tahun 2007 melibatkan 8 studi dengan 
total 37.197 subjek menunjukkan bahwa peningkatan 0,1 
mm pada ketebalan CIMT arteri karotis akan 
meningkatkan risiko infark miokard dari 10 menjadi 15% 
dan risiko stroke dari 13 menjadi 18%. Dengan demikian 
CIMT yang lebih tebal meningkatkan risiko kejadian 
kardiovaskular, seperti infark miokard dan stroke (Abdaly 
et al., 2019).  

CIMT merupakan marker penting untuk risiko 
kardiovaskuler pada dewasa dengan usia < 45 tahun yang 
belum ada indikasi untuk skrining risiko kardiovaskuler 
standar. Usia gestasional pada umumnya tidak 
mempengaruhi nilai CIMT secara signifikan tetapi 
peningkatan usia sering berhubungan langsung dengan 
peningkatan nilai CIMT yaitu dapat berupa penurunan 
fungsi diastolik kardiak yang umumnya lebih sering terjadi 
pada perempuan (Waskito, 2018; Han et al., 2013). 
Penurunan fungsi sistolik merupakan mekanisme 
patologis utama yang tidak langsung mempengaruhi 
CIMT melalui jalur hemodinamik. Penyebab penurunan 
fungsi sistolik merupakan dampak lebih lanjut dari 
penurunan fungsi diastolik (Herlambang dan Novitasari, 
2012; Waskito, 2018).
 Perubahan gaya hidup sehat dan tidak sehat 
selama masa dewasa muda hingga usia lanjut juga 
berhubungan langsung dengan penurunan dan 
peningkatan risiko untuk terjadinya aterosklerosis 
subklinis pada usia pertengahan hingga usia lanjut yang 
dapat mempengaruhi penilaian pada CIMT (Waskito, 
2018). 

Nilai rerata CIMT pasien PJK pada poli 
Echocardiography yang telah dianalisis didapatkan rerata 
pada rentang usia 40 - 49 tahun yaitu 1,070  0,373 mm, 
pada rentang usia 50 - 59 tahun memiliki nilai rerata CIMT 
1,048  0,266 mm, dan pada rentang usia di atas 60 tahun 
memiliki nilai rerata CIMT 1,126  0,308 mm. Hal tersebut 
menandakan bahwa terdapat peningkatan pada usia yang 
lebih lanjut. Data tersebut didukung oleh penelitian Stein et 
al pada tahun 2008, yang memaparkan bahwa seiring 
dengan bertambahnya usia, lapisan intima dan media 
akan mengalami proses hipertrofi yang sering diakibatkan 
oleh respon adaptif terhadap perubahan aliran, tegangan 
dinding, atau perubahan diameter lumen. 
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Peningkatan nilai CIMT dapat terkait dengan 
hipertofi lapisan intima, lapisan medial maupun kedua 
lapisan tersebut. Dengan demikian, hasil CIMT sudah 
pasti akan meningkat seiring dengan bertambahnya usia, 
bahkan tanpa ditandai dengan adanya proses 
aterosklerosis, nilai CIMT akan tetap meningkat akibat 
penebalan lapisan intima dan media. Pada manusia 
normal, nilai CIMT dapat meningkat sampai 3 kali lipat 
antara usia 20 - 90 tahun(Stein et al., 2008).

Aterosklerosis merupakan proses progresif 
umum yang dapat mengenai seluruh pembuluh darah 
kecil, pembuluh darah sedang, maupun pembuluh darah 
besar. Obstruksi atau aterosklerosis pada jantung koroner 
biasanya disebabkan oleh stenosis 50% diameter luminal 
arteri koroner kiri utama (LMCA) atau setidaknya 70% 
diameter luminal yang setidaknya mengenai satu dari 
arteri koroner epikardial utama. Bergantung pada jumlah 
arteri epikardial utama yang terlibat, PJK dapat 
diklasifikasikan sebagai single vessel disease (SVD), 
double vessel disease (DVD), dan triple vessel disease 
(TVD) (Biji et al., 2017). Arteri koroner epikardial utama 
bertugas mendistribusikan aliran darah ke berbagai 
daerah otot jantung (Klabunde, 2011).  Semakin banyak 
arteri epikardial utama yang terkena stenosis maka 
distribusi aliran darah pada otot jantung akan semakin 
menurun sehingga dapat memperparah kerja jantung. 
Pada penelitian Rahu et al (2009), didapatkan angka 
prevalensi tertinggi PJK dengan gambaran angiografi 
CAD SVD diikuti dengan gambaran CAD TVD dan yang 
terakhir CAD DVD, sedangkan pada penelitian Lashari et 
al (2002) didapatkan angka prevalensi tertinggi PJK 
dengan gambaran angiografi CAD TVD lalu diikuti dengan 
CAD DVD dan yang terakhir adalah CAD SVD dengan 
13% di antara keseluruhan PJK memiliki gambaran LM 
disease.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh 
Jinzy M et al yang dilakukan pada tahun 2013, populasi 
yang berada di India dengan rentang usia 30-65 tahun 
yang menjalani angiografi mempunyai hasil rerata CIMT 
paling tinggi pada pasien dengan gambaran CAD TVD 
dengan nilai > 1.00 mm, lalu diikuti gambaran CAD DVD 
dengan nilai > 0,91 mm, dan gambaran CAD SVD dengan 
nilai > 0,82 mm, sedangkan pada data poli 
Echocardiography yang telah peneliti analisis, pasien PJK 
dengan rentang usia 40 - 60 tahun dengan gambaran CAD 
DVD mempunyai nilai rerata CIMT yang lebih tinggi 
dibandingkan dengan pasien dengan gambaran CAD TVD 
sehingga tidak sesuai dengan pernyataan penelitian 
sebelumnya. Data yang didapatkan tersebut masih 
tergolong rancu dikarenakan jumlah sampel antara pasien 
PJK dengan gambaran angiografi CAD DVD jauh lebih 
sedikit dibandingkan dengan jumlah sampel pasien PJK 
dengan gambaran CAD TVD, sehingga akan lebih susah 
untuk membandingkan secara keseluruhan. Berdasarkan 
penelitian yang dilakukan oleh Patil et al pada tahun 2020, 
pasien dengan gambaran angiografi CAD TVD 
mempunyai nilai LDC-C dan hs-CRP yang lebih tinggi 
dibandingkan dengan CAD DVD maupun CAD SVD dan 
berdasarkan Ceponiene et al, kadar LDL-C yang tinggi 
dapat meningkatkan nilai CIMT, sehingga dapat 
disimpulkan bahwa LDL-C pada gambaran CAD TVD 
dapat meningkatkan nilai CIMT pada pasien.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Ravi et al 
pada tahun 2007, pemeriksaan CIMT dapat memprediksi 
keterlibatan arteri atau segmen koroner tertentu yang 
belum pernah diselidiki secara sistematis. Aspek ini bisa 

merupakan signifikansi klinis PJK dalam konteks LM 
disease (bagian arteri yang terkena merupakan arteri 
koroner kiri utama). Meskipun bentuk LM disease pada 
PJK merupakan bentuk yang tidak biasa, LM disease pada 
PJK sering dikaitkan dengan peningkatan risiko kematian 
dan juga dikaitkan dengan peningkatan risiko komplikasi 
selama angiograf i  koroner,  angioplast i ,  dan 
pencangkokan bypass koroner. Gambaran angiografi LM 
disease dapat menyebabkan peningkatan yang lebih pada 
nilai CIMT dibandingkan dengan pasien PJK yang 
mempunyai gambaran angiografi tanpa LM disease. 

Pada data pasien poli Echocardiography yang 
mempunyai gambaran angiografi CAD DVD dengan LM 
disease memiliki nilai CIMT yang lebih rendah 
dibandingkan dengan pasien CAD DVD tanpa LM disease 
yang artinya tidak sesuai dengan pernyataan penelitian 
sebelumnya, sedangkan pada pasien dengan gambaran 
angiografi CAD TVD dengan LM disease sesuai dengan 
pernyataan Ravi et al yaitu terdapat peningkatan 
dibandingkan dengan pasien dengan gambaran 
angiografi CAD TVD tanpa LM disease.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan
Sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin 

dicapai dan hasil yang telah dilakukan, kesimpulan yang 
dapat diambil dari penelitian Profil Carotid Intima-Media 
Thickness Pada Penderita Penyakit Jantung Koroner 
adalah nilai rerata CIMT pada penderita Penyakit Jantung 
Koroner pada poli Echocardiography Pusat Pelayanan 
Jantung Terpadu adalah 1,087  0,293 mm (minimum, 0,57 
mm; maksimum, 1,63 mm). Selain itu, terdapat 
peningkatan dua kali lipat nilai rerata CIMT penderita 
Penyakit Jantung Koroner poli Echocardiography Pusat 
Pelayanan Jantung Terpadu.

Saran
Saran yang bisa diberikan peneliti agar penelitian 

selanjutnya dapat berkembang dengan baik diperlukan 
adanya penelitian lebih lanjut dengan jumlah sampel yang 
lebih besar serta menggunakan kriteria inklusi yang lebih 
spesifik agar analisis antar variabel dapat lebih bersifat 
objektif. Selain itu, diperlukan pula adanya perbaikan 
catatan rekam medis pada institusi kesehatan dan 
diurutkan berdasarkan tanggal atau tahun yang diurutkan 
agar dapat memudahkan untuk mendata pasien yang 
akan datang. Terakhir juga diperlukan adanya edukasi 
yang lebih lanjut kepada pasien mengenai risiko PJK dan 
pentingnya pemeriksaan atau screening dini sebagai 
primary atau secondary prevention.  
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ABSTRACT: Background: A decrease in CD4 cell due to HIV causes a decline in the immune system and marked by the emergence of 
various disease syndromes called AIDS. Opportunistic infectious diseases and non-opportunistic infectious diseases can appear along with 
the decreased immunological status of a person. Objective: To identify the profiles and determine the differences in characteristics of 
opportunistic infectious diseases and non-opportunistic infectious diseases in new HIV cases based on their immunological status. Method: 
This study was a retrospective descriptive type of observational study. The population in this study were new HIV patients in the Intermediate 
Care Unit and Infectious Diseases (UPIPI) Dr. Soetomo Hospital in 2019. Sampling method using total sampling and medical records as the 
secondary data. Result: In 88 new HIV cases, the most frequent opportunistic infectious disease were oral candidiasis, chorioretinitis, 
pulmonary tuberculosis, and toxoplasmosis. The most frequent non-opportunistic infectious diseases were hepatitis and seborrheic 
dermatitis. The distribution of immunological status is sorted from the most were infection stage 3 amounting to 50%, infection stage 2 
amounting to 44.3%, and stage 1 infection amounting to 11.4%. There was a significant relation between the immunological status of patients 
with opportunistic infectious diseases and no significant relation between the immunological status and non-opportunistic infectious 
diseases. Conclusion: The profiles of opportunistic infectious disease were oral candidiasis, chorioretinitis, pulmonary tuberculosis, and 
toxoplasmosis. Non-opportunistic infectious diseases were hepatitis and seborrheic dermatitis. There were differences in characteristics of 
opportunistic infectious diseases and non-opportunistic infectious diseases in new HIV cases based on their immunological status.

Keywords: HIV, CD4, Opportunistic Infectious Diseases, Non-Opportunistic Infectious Diseases.

ABSTRAK: Latar Belakang: Penurunan jumlah sel CD4 oleh karena HIV dalam jangka waktu yang lama akan menyebabkan penurunan 
sistem imun dan ditandai munculnya berbagai sindrom penyakit yang dapat disebut AIDS. Berbagai penyakit infeksi oportunistik dan 
penyakit non-infeksi oportunistik dapat muncul seiring dengan menurunnya status imunologi seseorang. Tujuan: Mengidentifikasi profil dan 
menentukan perbedaan karakteristik penyakit infeksi oportunistik dan penyakit non-infeksi oportunistik pada kasus HIV baru berdasarkan 
status imunologi pasien. Metode: Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif retrospektif berbentuk observasional. Populasi pada 
penelitian ini adalah pasien HIV baru di Unit Perawatan Intermediet dan Penyakit Infeksi (UPIPI) RSUD Dr. Soetomo. Pengambilan sampel 
menggunakan teknik total sampling dan data sekunder berupa rekam medis. Hasil: Pada 88 kasus HIV baru didapatkan distribusi penyakit 
infeksi oportunistik paling banyak yaitu kandidiasis oral, korioretinitis, tuberkulosis paru, dan toksoplasmosis. Penyakit non-infeksi 
oportunistik paling banyak yaitu hepatitis dan dermatitis seboroik. Distribusi status imunologi diurutkan dari yang paling banyak yaitu 
stadium infeksi 3 sejumlah 50%, stadium infeksi 2 sejumlah 44.3%, dan stadium infeksi 1 sejumlah 11.4%. Didapatkan hubungan yang 
signifikan antara stadium infeksi HIV atau status imunologi pasien dengan penyakit infeksi oportunistik dan tidak didapatkan hubungan yang 
signifikan antara status imunologi pasien dengan penyakit non-infeksi oportunistik. Simpulan: Profil penyakit infeksi oportunistik didapatkan 
paling banyak yaitu kandidiasis oral, korioretinitis, tuberkulosis paru, dan toksoplasmosis. Penyakit non-infeksi oportunistik paling banyak 
yaitu hepatitis dan dermatitis seboroik. Terdapat perbedaan karakteristik penyakit infeksi oportunistik dan penyakit non-infeksi oportunistik 
pada kasus HIV baru berdasarkan status imunologi pasien.

Kata Kunci: HIV, CD4, Penyakit Infeksi Oportunistik, Penyakit Non-Infeksi Oportunistik.
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PENDAHULUAN

Human Immunodefic iency Virus (HIV) 
merupakan virus yang menyerang sel darah putih manusia 
yaitu sel limfosit T atau CD4 yang hakikatnya berperan 
dalam memerangi berbagai penyakit dan infeksi (WHO, 
2018). Penurunan jumlah sel limfosit T dalam jangka 
waktu yang lama akan menyebabkan penurunan sistem 
imun dan ditandai munculnya berbagai sindrom penyakit 
yang dapat disebut Acquired Immunodeficiency Syndrome 
(AIDS). Terhitung hingga akhir tahun 2018, sebanyak 37,9 
juta orang di dunia sedang terinfeksi virus HIV (UNAIDS, 
2019). Hal tersebut menjadikan infeksi HIV dan kejadian 
AIDS masih menjadi salah satu masalah kesehatan utama 
di dunia. 

Berdasarkan data yang diperoleh UNAIDS 
(2019), di kawasan Asia dan Pasifik tercatat sebesar 5,9 
juta orang terinfeksi HIV pada tahun 2018 atau sekitar 
16% dari total penduduk dunia dengan jumlah 310.000 
kasus infeksi baru. Indonesia menjadi salah satu negara 
yang berisiko tinggi terhadap penularan HIV/AIDS dan 
menjadi 3 besar di Asia selain China dan India (UNAIDS, 
2019). Provinsi Jawa Timur menempati peringkat tertinggi 
jumlah pasien baru HIV pada tahun 2018 yaitu sebesar 
8.608 kasus baru dari total keseluruhan jumlah pasien HIV 
baru di Indonesia sejumlah 46.659 orang dengan 
HIV/AIDS (ODHA) (Kementerian Kesehatan Republik 
Indonesia, 2018).

Pasien HIV memiliki risiko terhadap penyakit 
infeksi oportunistik maupun penyakit non-infeksi 



oportunistik seiring dengan menurunnya status imunologi 
pasien yang diukur melalui jumlah sel CD4 per mikroliter 
darah dan diklasifikasian menjadi tiga stadium infeksi 
berdasarkan kategori usia (Centers for Disease Control 
and Prevention, 2014). Kategori usia yang digunakan yaitu 
kurang dari satu tahun (<1 tahun), satu sampai dengan 
lima tahun (1-5 tahun), dan lebih dari sama dengan enam 
tahun (?6 tahun)  (Centers for Disease Control and 
Prevention, 2014).

RSUD Dr. Soetomo Surabaya merupakan rumah 
sakit rujukan bagi pasien HIV/AIDS terutama di Indonesia 
bagian timur. Menurut data yang diperoleh dari Unit 
Perawatan Intermediet dan Penyakit Infeksi (UPIPI) 
RSUD Dr. Soetomo Surabaya tahun 2018, tercatat jumlah 
pasien rawat jalan HIV yang menerima terapi HAART 
sejak Januari 2002 hingga Februari 2018 yaitu sejumlah 
6.032 pasien. Beberapa penyakit infeksi oportunistik 
dengan frekuensi tertinggi adalah Candidiasis oral, sepsis, 
Pneumocystic carinii pneumonia (PCP), toksoplasmosis, 
tuberkulosis paru, dan abses cerebri.

Berdasarkan hal tersebut, studi ini dilaksanakan 
untuk mengetahui profil serta perbedaan karakteristik 
penyakit infeksi oportunistik dan penyakit non-infeksi 
oportunistik pada kasus HIV baru berdasarkan status 
imunologi pasien. 

METODE

Penelitian ini telah dinyatakan layak etik oleh 
Komite Etik Penelitian Kesehatan RSUD Dr. Soetomo 
Surabaya dengan nomor 1827/KEPK/II/2020.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif 
observasional dan dilaksanakan secara retrospektif. 
Menggunakan data sekunder berupa rekam medis 
dengan teknik pengambilan sampel yaitu total sampling. 
Lokasi dan  waktu penelitian dilaksanakan di Unit Rawat 
Jalan Unit Perawatan Intermediet dan Penyakit Infeksi 
(UPIPI) RSUD Dr. Soetomo Surabaya pada tahun 2019.

Populasi yang dilibatkan dalam penelitian ini 
merupakan seluruh pasien yang baru terinfeksi HIV pada 
tahun 2019 di RSUD Dr. Soetomo. Kriteria sampel pada 
penelitian ini meliputi kriteria inklusi yaitu (1) Pasien yang 
telah ditegakkan diagnosis HIV sesuai dengan algoritma 
yang telah ditetapkan di RSUD Dr. Soetomo Surabaya, (2) 
Pasien HIV baru pada periode tahun 2019. Sedangkan 
untuk kriteria eksklusi yaitu (1) Pasien HIV tanpa data 
status imunologi berupa hasil pemeriksaan laboratorium 
jumlah CD4 dalam rekam medis, (2) Pasien HIV tanpa 
data manifestasi klinis berupa penyakit infeksi oportunistik 
dan atau penyakit non-infeksi oportunistik dalam rekam 
medis. 

Data yang diperoleh berupa penyakit infeksi 
oportunistik dan penyakit non-infeksi oportunistik yang 
menyertai setiap pasien HIV,  serta dilakukan analisis 
untuk mengetahui hubungan antara status imunologi 
pasien dengan penyakit infeksi oportunistik dan penyakit 
non-infeksi oportunistik melalui Uji Spearman di aplikasi 
SPSS, sehingga diperoleh profil dan perbedaan 
karakteristik penyakit infeksi oportunistik dan penyakit 
non-infeksi oportunistik.

HASIL

Hasil distribusi 88 kasus baru HIV di Unit Rawat 
Jalan Unit Perawatan Intermediet dan Penyakit Infeksi 
(UPIPI) RSUD Dr. Soetomo tahun 2019 berdasarkan 

karakteristik jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan, 
riwayat pernikahan, entry point, faktor risiko, riwayat terapi 
HAART dan underlying disease (Tabel 1). 

Pada penelitian ini jenis kelamin laki-laki lebih 
banyak daripada perempuan. Pasien laki-laki sejumlah 61 
pasien (69,3%) dan perempuan sejumlah 27 pasien 
(30,7%) (Tabel 1). 

Pasien paling banyak pada kategori usia ?6  
tahun yaitu sejumlah 81 pasien (92,1%) kemudian 
kategori usia 1-5 tahun sejumlah 7 pasien (7,9%). Tidak 
ada pasien dengan kategori usia  kurang dari 1 tahun 
(Tabel 1). 

Semua pasien HIV baru yang menjadi sampel 
dalam penelitian ini sebagian besar menempuh 
pendidikan (Tabel 1).

Tabel 1. Distribusi Pasien HIV berdasarkan Karakteristik 

No.
 

Karakteristik
 

Frekuensi
(n)

Persentase
(%) 

1.
 

Jenis 
Kelamin
 

Laki-laki
 

61
 

69,3
 Perempuan

 
27

 
30,7

      2.
 

Usia
 

<1 tahun
 

0
 

0
 1-5 tahun

 
7
 

7,9
 ≥ 6 tahun

 
81

 
92,1

      3.
 

Pendidikan

 

Tidak sekolah
 

7
 

8,0
 SD

 
5
 

5,7
 SMP

 
9
 

10,2
 SMA

 
47

 
53,4

 Akademi
 /Perguruan Tinggi 20

 
22,7

      4.
 

Pekerjaan Tidak bekerja
 

22
 

25
 Bekerja

 
66

 
75

 

     

 

 

 

 

 
5.

 

 

 

 

 

 

Status 
Pernikahan

 

Belum Menikah
 

 

 

 

39
 

 

 

 

44,3
 Sudah Menikah

 
35

 
39,8

 Janda/Duda
 

11
 

12,5
 Tidak ada data

 
3

 
3,4

      6.
 

Entry Point

 

Rujukan
 

16
 

18,2
 Datang Sendiri

 
72

 
81,8

 
 
    7.
 

Faktor 
Risiko 

Seks
 
Vaginal 

 
51

 
58

 Seks Anal 
 

22
 

25
 

Kombinasi Seks 
Vaginal dan Anal

 
1
 

1,1
 

Perinatal
 

7
 

8
 

Transfusi darah
 

0
 

0
 

NAPZA suntik
 

2
 

2,3
 

Tidak ada data
 

5
 

5,7
 

 

  
 

  

8.
 

Riwayat 
HAART 

Sudah Pernah 4 4,5 
Belum Pernah 84 95,5    

  

 

 

9. 

 

 Underlying
disease 
(Setiap 

pasien 
bisa 

memiliki 
>1 

underlying
disease) 

Hipoalbuminemia

 

 

 
2 

 

 
2,2 

Anemia hipokromik 
mikrositik 

8 8,7  ESRD 
1 1,1 

Tuberkulosis (TB) 
1 1,1 

Hipoksemia 
1 1,1 

Efusi pleura 
1 1.1  ESBL 
1 1,1 

Rhinosinusitis 
2 2,2 

Disentri 
1 1,1 Severely stunted 
2 2,2 Pneumonia 

2 2,2 Diabetes Melitus tipe 

2 2,2  
Hepatitis B 1 1,1 
Tidak ada data 67 72,8 

Keterangan: 
Persentase di atas dihitung dari jumlah keseluruhan sampel kasus HIV 
baru yaitu 88 pasien.
ESRD = End-Stage Renal Disease
ESBL = Extended-spectrum beta-lactamase
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Tabel 2. Distribusi Pasien HIV berdasarkan Stadium 
Infeksi

No. 
Kategori 

Usia 
Stadium 
Infeksi 

Frekuensi
(n) 

Persentase
 (%) 

1. <1 tahun 
1 0 0 

2 0 0 

3
 

0
 

0
 

     

2.
 

1-5 tahun  

1
 

1
 

1,1
 

2
 

1
 

1,1
 

3
 

5
 

6,7
 

     

3.

 

≥6 tahun

 1
 

4
 

4,5
 

2

 

38

 

43,2

 

3

 

39

 

44,3

 
 

Total

 

88

 

100

 

 
Keterangan: Persentase di atas dihitung dari jumlah keseluruhan sampel 
pasien HIV baru.

Gambar 1. Distribusi Penyakit Infeksi Oportunistik yang 
disebabkan Jamur 

 Distribusi pekerjaan paling banyak yaitu sedang 
bekerja sejumlah 66 pasien (75,0%) sedangkan tidak 
bekerja sejumlah 22 pasien (25,0%) (Tabel 1).
 Distribusi status pernikahan paling banyak yaitu 
menikah sejumlah 39 pasien (44,3%) dan pasien dengan 
tidak ada data mengenai riwayat pernikahan sejumlah 3 
pasien (3,4%) (Tabel 1).
 Entry Point atau jalur masuk pasien paling 
banyak yaitu datang sendiri sejumlah 72 pasien (81,8%), 
rujukan sejumlah 16 pasien (18,2%) (Tabel 1). 

Faktor risiko yang paling banyak yaitu seks 
vaginal sejumlah 51 pasien (58,0%), kemudian paling 
sedikit yaitu kombinasi seks vaginal dan anal sejumlah 1 
pasien (1,1%) (Tabel 1). 

Kebanyakan dari pasien belum pernah terapi 
dengan Highly Active Antiretroviral Therapy (HAART) 
sejumlah 84 pasien (95,5%) dan sudah pernah terapi 
dengan HAART sejumlah 4 pasien (4,5%) (Tabel 1).

Tidak semua pasien memiliki data underlying 
disease pada rekam medis, sehingga terdapat 67 pasien 
(72,8%) dengan tidak ada data mengenai underlying 
disease. Beberapa pasien dengan data underlying 
disease pada rekam medisnya dapat memiliki lebih dari 1 
underlying disease (Tabel 1).

Gambar 2. Distribusi Penyakit Infeksi Oportunistik yang 
disebabkan Virus 

Status imunologi pasien atau stadium infeksi HIV 
didapatkan paling banyak yaitu stadium infeksi 3 sejumlah 

39 pasien (44,3%) pada kategori usia ≥ 6 tahun dan 5 
pasien (6,7%) pada kategori usia 1-5 tahun. Terbanyak 
kedua yaitu stadium infeksi 2 sejumlah 38 pasien (43,2%) 

pada kategori usia ≥ 6 tahun dan 1 pasien (1,1%) pada 
kategori usia 1-5 tahun. Kemudian paling sedikit yaitu 
stadium infeksi 1 sejumlah 4 pasien (4,5%) pada kategoi 

usia ≥6 tahun dan 1 pasien (1,1%) pada kategori usia 1-5 
tahun. Tidak ada pasien pada kategori usia <1 tahun 
(Tabel 2).

Penyakit infeksi oportunistik yang menyertai 
pasien HIV dikelompokkan sesuai agen penyebab 
penyakit infeksi oportunistik tersebut yang dapat berasal 
dari jamur, virus, bakteri, dan parasit.

Didapatkan penyakit infeksi oportunistik yang 
disebabkan oleh infeksi jamur paling banyak yaitu 
kandidiasis oral pada stadium infeksi 3 sejumlah 13 pasien 
(29.5%) dan stadium infeksi 2 sejumlah 5 pasien (12.8%). 
Terbanyak kedua yaitu pneumocystic carinii pneumonia 
(PCP) pada stadium infeksi 3 sejumlah 6 pasien (13.6%) 
(Gambar 1) .

Penyakit infeksi oportunistik yang disebabkan 
oleh infeksi virus paling banyak yaitu chorioretinitis yang 

didapatkan pada stadium infeksi 3 sejumlah 4 pasien 
(9,1%). Kemudian terbanyak kedua yaitu infeksi 
cytomegalovirus (CMV) yaitu pada stadium infeksi 3 
sejumlah 2 pasien (4,5%) dan pada stadium infeksi 2 
sejumlah 1 pasien (2,6%). (Gambar 2).
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Penyakit infeksi oportunistik yang disebabkan 
infeksi bakteri paling banyak yaitu tuberkulosis paru yang 
didapatkan pada stadium infeksi 3 sejumlah 13 pasien 
(29,5%), stadium infeksi 2 sejumlah 2 pasien (5,1%), dan 
stadium infeksi 1 sejumlah 1 pasien (20%) (Gambar 3)

Gambar 3. Distribusi Penyakit Infeksi Oportunistik yang 
disebabkan Bakteri 

Gambar 4. Distribusi Penyakit Infeksi Oportunistik yang 
disebabkan Parasit 

Keterangan: Seorang pasien dapat memiliki lebih dari 1 Penyakit 
Infeksi Oportunistik.

Toksoplasmosis ditemukan paling banyak pada 
stadium infeksi 3 sejumlah 7 pasien (15,9%). Tidak 
didapatkan infeksi parasit pada stadium infeksi 1 dan 2 
(Gambar 4).

Penyakit non-infeksi oportunistik yang menyertai 
pasien HIV terdiri dari penyakit infeksi dan non-infeksi. 

Gambar 6. Distribusi Penyakit Non-Infeksi Oportunistik 
berupa Non-Infeksi

Didapatkan distribusi penyakit non-infeksi oportunistik 
berupa infeksi pada seluruh kategori usia, paling banyak 
yaitu hepatitis pada stadium infeksi 2 sejumlah 4 pasien 
(10,3%) dan pada stadium infeksi 3 sejumlah 1 pasien 
(2,3%). Terbanyak kedua yaitu lower respiratory tract 
infection (LRTI) pada stadium infeksi 2 sejumlah 2 pasien 
(5,1%) dan stadium infeksi 3 sejumlah 2 pasien (4,5%). 
Tidak ada penyakit non-infeksi oportunistik berupa infeksi 
pada pasien HIV dengan stadium infeksi 1 (Gambar 5).

Gambar 5. Distribusi Penyakit Non-Infeksi Oportunistik 
berupa Infeksi 

Hepatitis

Hepatitis

Hepatitis

Hepatitis
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Tabel 4. Hubungan Status Imunologi dengan Penyakit 
Non-Infeksi Oportunistik

No. 
Status 

Imunologi 

Penyakit 
Non- oportunistik Nilai 

P 
Ada

 
Tidak ada

 
1  Stadium Infeksi 1  84  4  

0,620 2  Stadium Infeksi 2  57  31  
3 Stadium Infeksi 3 55 33 

Tabel 3. Hubungan Status Imunologi dengan Penyakit 
Infeksi Oportunistik

No. 
Status 

Imunologi 

Penyakit Infeksi 
Oportunistik Nilai 

P 
Ada Tidak ada 

1 Stadium Infeksi 1 84 4 

0,005 2 Stadium Infeksi 2 68 20 

3 Stadium Infeksi 3 76 12 

 

Penyakit non-infeksi oportunistik berupa non-
infeksi pada seluruh kategori usia, paling banyak yaitu 
dermatitis seboroik pada stadium infeksi 3 sejumlah 8 
pasien (18,2%) dan pada stadium infeksi 2 sejumlah 3 
pasien (7,7%) (Gambar 6).

Pada penelitian ini dilakukan uji korelasi 
Spearman melalui SPSS untuk mengetahui tingkat 
signifikansi hubungan atau nilai p antara kedua variabel. 
Hubungan stadium infeksi HIV dengan penyakit infeksi 
oportunistik didapatkan nilai signifikansi atau nilai p 
sebesar 0,005, karena nilai p  0,005 < lebih kecil dari 0,05 
(nilai α), maka artinya ada hubungan yang signifikan 
antara variabel status imunologi dengan variabel penyakit 
infeksi oportunistik (Tabel 3).

Hubungan stadium infeksi HIV dengan penyakit 
non-infeksi oportunistik didapatkan nilai signifikansi atau 
nilai p sebesar 0,620, karena nilai p 0,620 > lebih besar 
dari 0,05 (nilai α), maka artinya tidak ada hubungan yang 
signifikan antara variabel stadium infeksi HIV dengan 
variabel penyakit non-infeksi oportunistik (Tabel 4).

PEMBAHASAN

Pada penelitian ini didapatkan hasil distribusi 88 
kasus HIV baru berdasarkan status imunologi atau 
stadium infeksi HIV yaitu paling banyak stadium infeksi 3, 
diikuti stadium infeksi 2, dan paling sedikit pada stadium 
infeksi 1. Hasil penelitian tersebut sesuai dengan studi 
sebelumnya yang mengatakan bahwa pada fase infeksi 
kronis atau stadium infeksi 3 terjadi peningkatan virus 
secara berlebihan di dalam sirkulasi sistemik sehingga 
menyebabkan sel limfosit semakin tertekan dan terjadi 
penurunan jumlah sel CD4 hingga di bawah 200 sel/µl 
(Nasronudin, 2013). Hal tersebut menyebabkan sistem 
imun menurun dan pasien semakin rentan terhadap 
berbagai infeksi sekunder. Pada fase ini mayoritas pasien 
mulai mengalami beberapa gejala berat yang disebut 
penyakit infeksi oportunistik dan penyakit non-infeksi 
oportunistik (Nasronudin, 2013). 

Kebanyakan dari pasien pertama kali 
mengetahui bahwa ia terinfeksi HIV pada stadium infeksi 
3. Pernyataan tersebut sesuai dengan yang diungkapkan 
Centers for Disease Control and Prevention (2019), 
bahwa pada fase infeksi akut atau stadium infeksi 1 
kebanyakan dari pasien belum merasakan timbulnya 
gejala-gejala spesifik maupun merasakan sakit. 

Penelitian lain yang dilakukan oleh Sun, et al. 

(2020), menyebutkan bahwa data tahunan yang 
dilaporkan oleh sistem informasi HIV/AIDS pada tahun 
2017 di Guangxi China, menunjukkan hasil suatu 
kelompok individu yang melakukan hitung jumlah sel CD4 
sesaat setelah terdiagnosis HIV, hasilnya lebih dari 
separuh sampel terdeteksi pada stadium infeksi 3 dan 
memiliki potensi risiko transmisi HIV yang tinggi. 

Pada penelitian ini didapatkan hasil distribusi 
kategori usia paling banyak yaitu kategori usia ?6 tahun. 
Kemudian terbanyak kedua pada kategori usia 1-5 tahun, 
dan tidak ada pasien dengan kategori usia ?1 tahun pada 
penelitian ini. Hal tersebut sesuai dengan data yang 
diperoleh (UNAIDS, 2019), yaitu prevalensi infeksi HIV 
baru pada anak-anak dan dewasa dengan usia ?15 tahun. 
Sehingga dapat dikatakan bahwa pasien dewasa masih 
mendominasi kasus infeksi HIV baru dibanding anak-
anak.

Penyakit infeksi oportunistik adalah hasil dari 
kelemahan sistem imun seseorang yang disebabkan oleh 
virus dan munculnya bakteri serta patogen lain dalam 
lingkungan sehari-hari (WHO, 1998). Penyakit infeksi 
oportunistik digambarkan melalui stadium klinis yang telah 
ditetapkan oleh WHO yang dapat menggambarkan  
spektrum HIV baik yang terkait gejala, tanpa gejala, gejala 
ringan, gejala lanjut, dan gejala yang parah (WHO, 2018). 
Pada penelitian ini didapatkan hasil distribusi penyakit 
infeksi oportunistik yang paling banyak yaitu kandidiasis 
oral, tuberkulosis paru, dan toksoplasmosis. 

Kandidiasis oral didapatkan paling banyak pada 
stadium infeksi 2 dan 3 pada seluruh kategori usia. Hal 
tersebut sejalan dengan studi sebelumnya yang 
mengatakan bahwa infeksi Candida albicans  pada 
umumnya muncul pada saat jumlah sel CD4 <200 sel/µL  
(National AIDS Control Organization (NACO), 2007). 
Serta studi prospektif oleh Chopra & Arora (2012) yang 
melibatkan 73 pasien dengan seropositif HIV dengan 
rentang usia 15-40 tahun, diperoleh hasil yaitu kandidiasis 
oral menempati urutan tertinggi sebagai infeksi 
oportunistik pada pasien HIV.

Chorioretinitis banyak didapatkan pada stadium 
infeksi 3. Hal tersebut sejalan dengan studi oleh Rouge 
(2016), yang mengatakan bahwa pada pasien dengan 
kondisi immunocompromised seperti HIV/AIDS, 
munculnya chorioretinitis berhubungan dengan infeksi 
Epsteinn-Barr Virus (EBV), cytomegalovirus (CMV), 
varicella-zoster virus, beberapa jamur, dan toksoplasma.
Penyakit infeksi oportunistik tuberkulosis (TB) paru 
didapatkan pada seluruh stadium infeksi pada seluruh 
kategori usia. Hal tersebut sesuai dengan studi 
sebelumnya yang mengatakan bahwa tuberkulosis (TB) 
pada umumnya muncul ketika jumlah sel CD4 antara 200-
500 sel/mm3. World Health Organization (WHO) 
memperkirakan prevalensi infeksi tuberkulosis pada anak-
anak yang terinfeksi HIV di negara-negara dengan tingkat 
kejadian HIV menengah hingga tinggi dapat berkisar 
sekitar 10% hingga 60% (Venturini, et al., 2014). 
Manifestasi klinis TB akan muncul seiring dengan derajat 
immunocompromise yang semakin berat atau stadium 
infeksi lanjut (Venturini, et al., 2014). Sebuah studi 
retrospektif yang dilakukan di Ethiopia Selatan pada 744 
pasien HIV dari rentang usia 18-30 tahun yang sedang 
menerima terapi HAART didapatkan hasil 118 pasien HIV 
(18%) memiliki infeksi oportunistik tuberkulosis (TB) paru 
dan menjadi infeksi oportunistik yang paling banyak 
muncul pada berbagai stadium infeksi CD4 (Solomon, et 
al., 2018).
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Toksoplasmosis didapatkan paling banyak pada 
stadium infeksi 3 untuk seluruh kategori usia. Hal tersebut 
sejalan dengan studi sebelumnya yang mengatakan 
bahwa neurotoksoplasmosis pada pasien HIV berkaitan 
dengan jumlah CD4 yang rendah (<50 sel/mm3) dan 
sering muncul pada pasien HIV dengan stadium infeksi 
berat dan belum menerima terapi HAART (Pereira, Shah, 
& Lala, 2017).

Penyakit non-infeksi oportunistik merupakan 
penyakit di luar daftar penyakit infeksi oportunistik yang 
telah ditentukan berdasarkan stadium klinis WHO (WHO, 
2018). Pada penelitian ini didapatkan penyakit non-infeksi 
oportunistik berupa infeksi paling banyak yaitu hepatitis 
pada stadium infeksi 2 dan 3. Hal tersebut sejalan dengan 
studi cross-sectional yang dilakukan kepada 100 pasien 
terkonfirmasi HIV dan sedang menjalani HAART di 
University of Ilorin Teaching Hospital yang dilakukan oleh 
Olawumi, et al. (2014), didapatkan ko-infeksi virus 
hepatitis B sering muncul pada individu dengan HIV dan 
jumlah sel CD4 yang sangat rendah (<200 sel/µl).

Pada penelitian ini didapatkan penyakit non-
infeksi oportunistik berupa non-infeksi paling banyak yaitu 
dermatitis seboroik pada stadium infeksi 2 dan 3. Hal 
tersebut sejalan dengan hasil studi Parry & Sharpe (1998), 
bahwa dermatitis seboroik lebih sering muncul pada 
pasien HIV dibanding populasi yang tidak terinfeksi HIV 
dengan persentase yaitu 30-55% banding 1-3%. 
Prevalensi kemunculan dermatitis seboroik dilaporkan 
bervariasi tergantung stadium infeksi yaitu jumlah sel 
CD4, dengan hasil sejumlah 15% kemunculan dermatitis 
seboroik pada pasien dengan jumlah CD4 >200 sel/µl dan 
58% pada pasien dengan jumlah CD4 <200 sel/µl (Parry & 
Sharpe, 1998).

Pada penelitian ini dilakukan uji analisis bivariat 
berupa hubungan atau korelasi antara variabel stadium 
infeksi HIV dengan variabel penyakit infeksi oportunistik 
maupun penyakit non-infeksi oportunistik dengan 
menggunakan metode Uji Spearman di aplikasi SPSS. 
Didapatkan hasil yaitu ada hubungan yang signifikan 
antara stadium infeksi HIV dengan penyakit infeksi 
oportunistik. Hal tersebut sesuai dengan studi sebelumya 
yang dilakukan oleh (Jamil, 2014) bahwa penyakit infeksi 
oportunistik terjadi karena kekebalan tubuh yang amat 
menurun yang ditandai dengan penurunan kadar CD4. 
Sebaliknya, didapatkan hasil tidak ada hubungan yang 
signifikan antara variabel stadium infeksi HIV dengan 
penyakit non-infeksi oportunistik. 

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan 

tersebut, maka diperoleh kesimpulan yaitu profil penyakit 
infeksi oportunistik didapatkan paling banyak yaitu 
kandidiasis oral, korioretinitis,  tuberkulosis paru, dan 
toksoplasmosis. Kemudian penyakit non-infeksi 
oportunistik paling banyak yaitu hepatitis dan dermatitis 
seboroik. 

Distribusi status imunologi berupa stadium 
infeksi HIV paling banyak yaitu stadium infeksi 3 sejumlah 
44 pasien (50%), kemudian stadium infeksi 2 sejumlah 39 
pasien (44.3%), dan stadium infeksi 1 sejumlah 5 pasien 
(11.4%). 

Terdapat hubungan yang signifikan antara 
stadium infeksi HIV atau status imunologi pasien dengan 
penyakit infeksi oportunistik dan tidak ada hubungan atau 

korelasi yang signifikan antara stadium infeksi HIV atau 
status imunologi pasien dengan penyakit non-infeksi 
oportunistik.

Saran
Diperlukan penelitian lebih lanjut dengan durasi 

penelitian yang lebih panjang, sehingga diperoleh hasil 
yang lebih akurat dan lengkap serta menggunakan faktor-
faktor lain selain pada status imunologi, sehingga dapat 
diperoleh hasil penelitian yang beragam.

 Edukasi secara berkelanjutan di masyarakat 
mengenai pencegahan dan pengendalian penyakit HIV 
sehingga dapat mengurangi angka morbiditas dan 
mortalitas.
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ABSTRACT: Background: Chronic kidney disease (CKD) is an abnormal state of the structure and/or function of the kidneys, which lasts 
more than 3 months and has a great impact on the patient's health condition. Anemia is one of the most common complications that appear in 
CKD stage 3 and is almost found in stage 5. However, several studies do not indicate the association between the decrease level in e-GFR 
value and anemia. Objective: To determine the relationship between e-GFR and anemia in non-dialysis Chronic Kidney Disease patients at 
kidney and hypertension clinic RSUD dr. Soetomo. Method: A cross-sectional analytic observational study by assessing patients' medical 
record on CKD non-dialysis patients who met the inclusion and exclusion criteria. The variable studied was the e-GFR which was calculated 
to meet the criteria for anemia using the CKD EPI formula and the patient's hemoglobin value. Secondary data was used to collect the data at 
the poliklinik ginjal hipertensi RSUD dr. Soetomo. The Analytical study about the relationship between eGFR and anemia used Pearson's 
correlation test. Results: There were 60 research subjects. The relationship between e-GFR and anemia using the Pearson test, obtained a 
relationship with p = 0.047 and r = 0.257. The general characteristics of the study subjects were 51.7% male, the mean data age was 54.81 
years, the mean BMI of the subjects was 22.18 and the mean creatinine was 8.9 mg / dL, the mean Hb was 8.99 g / dL and subject's last 
education is frequent in high school student 40.74%. Conclusion: There was a significant relationship between e-GFR and anemia in non-
dialysis CKD patients (p = 0.047), with a weak degree of correlation (r = 0.257). 

Keywords: Chronic kidney disease, Non- Dialysis, eGFR, Anemia, Haemoglobin.

ABSTRAK: Latar belakang: Penyakit Ginjal Kronis (PGK) adalah keadaan abnormal dari struktur dan atau fungsi ginjal, yang berlangsung 
lebih dari 3 bulan dan berdampak besar pada kondisi kesehatan pasien. Anemia merupakan komplikasi yang paling sering mempersulit 
keadaan PGK dan muncul pada PGK stadium 3 dan hampir selalu di temukan pada stadium 5. Namun, ada beberapa penelitian menyatakan 
bahwa penurunan nilai e-GFR tidak selalu berkaitan dengan anemia.Tujuan: Untuk mengetahui hubungan antara e-GFR dengan anemia 
pada pasien penyakit ginjal kronis non-dialisis di poliklinik ginjal hipertensi RSUD dr. Soetomo. Metode: Penelitian observasional analitik 
cross sectional pada pasien PGK non dialisis yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Variabel yang diteliti yaitu e-GFR yang dihitung 
memenuhi kriteria anemia menggunakan rumus CKD EPI dan nilai haemoglobin pasien. Digunakan data sekunder dengan pengambilan 
data dilakukan di poliklinik ginjal hipertensi RSUD dr. Soetomo. Analisa hubungan eGFR dengan anemia menggunakan uji Pearson. Hasil: 
Didapatkan 60 subyek penelitian. Hubungan antara e-GFR dengan anemia menggunakan uji Pearson, didapatkan hubungan dengan 
p=0,047 dan r=0,257. Karakteristik umum subyek penelitian 51,7% laki-laki, nilai mean data usia 54,81 tahun, nilai mean BMI subyek 22,18 
dan mean kreatinin 8,9mg/dL, mean Hb 8,99 g/dL, dengan pendidikan terakhir terbanyak yaitu SLTA 40,74%. Kesimpulan: Pada penelitian 
ini, antara e-GFR dengan anemia pada pasien PGK non-dialisis, didapatkan hubungan yang bermakna (p = 0.047) dengan derajat korelasi 
yang lemah (r = 0.257).

Kata kunci:  Penyakit Ginjal Kronis, Non-Dialisis, eGFR, Anemia, Haemoglobin
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PENDAHULUAN

Penyakit Ginjal Kronis (PGK) adalah kondisi 
rusaknya struktur dan atau fungsi ginjal atau glomerular 
filtration rate (GFR) di bawah 60ml/min/1,73m2, yang 
berlangsung lebih dari 3 bulan dan berdampak besar pada 
kondisi kesehatan pasien. Kerusakan ginjal ini ditandai 
dengan keadaan patologis, yang dapat di lihat melalui 
imaging atau biopsy ginjal, abnormalitas dari sedimentasi 
urin dan meningkatnya ekskresi albumin dalam urin. 
Diperlukan alat pengganti terapi ginjal (dialisis dan 
transplantasi) untuk menangani progresivitas kerusakan 
fungsi ginjal (Kidney International Supplements, 2013). 
Penyakit Ginjal Kronis merupakan salah satu dari non-
communicable disease yang perlu mendapatkan 
perhatian khusus karena memberikan gambaran 
asymptomatis atau tidak menimbulkan gejala pada tahap 

awal progresifitasnya. Prognosis yang buruk  dan biaya 
pengobatan yang tinggi membuat penyakit ginjal sebagai 
penyakit dengan pembiayaan terbesar kedua dari BPJS 
setelah jantung (Kemenkes RI.,2017). Terdapat 
peningkatan prevalensi PGK seiring meningkatnya jumlah 
penduduk usia lanjut terutama pada pasien hipertensi dan 
diabetes. Anemia merupakan komplikasi yang paling 
sering mempersulit keadaan PGK, dan seringkali 
dikaitkan dengan peningkatan kejadian kardiovaskular, 
peningkatan pasien rawat inap, penurunan kualitas hidup, 
bahkan  kematian pada PGK (Babitt et al., 2012).  

Berdasarkan data dari The Global Burden of 
Disease, Mortality and Causes of Death Collaborators 
pada tahun 2015, angka kematian pasien PGK meningkat 
31,7% selama 10 tahun terakhir, menjadikan PGK sebagai 
salah satu penyebab kematian tercepat, di samping 
diabetes dan demensia.  Dalam penelitian yang sama, 
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PGK berada pada peringkat ke 17 sebagai penyebab 
utama kematian tercepat secara global dengan 
peningkatan sebesar 18,4% sejak 2005, dan peringkat 
ketiga sebagai penyebab utama kematian. Hal ini sangat 
kontras dengan penyakit tidak menular lainnya, seperti 
penyakit kardiovaskular dan penyakit paru obstruktif 
kronik, dimana angka kematian global berkurang selama 
periode waktu yang sama (−10.2% dan −3.0%, masing-
masing). Penurunan fungsi ginjal dapat diketahui dengan 
cara menghitung nilai laju e-GFR menggunakan rumus 
Cockcroft-Gaelt, Modification of Diet in Renal Disease 
(MDRD), dan CKD-EPI.

Anemia dapat terjadi lebih awal di bandingkan 
komplikasi PGK lainnya dan pada hampir terjadi pada 
semua pasien Penyakit Ginjal Tahap Akhir (MacdougalIC 
et al., 2008). PGK dapat menurunakan produksi 
erythropoietin dan mengakibatkan berkurangnya 
konsentrasi haemoglobin, yang menimbulkan berbagai 
macam derajat anemia (Mercadal et al., 2011). Salah satu 
komplikasi PGK yang paling sering terjadi adalah anemia. 
Anemia pada umumnya muncul pada PGK stadium 3 dan 
hampir selalu di temukan pada stadium 5, namun pada 
beberapa kasus, anemia muncul lebih awal, yaitu ketika 
penurunan e-GFR masih tergolong rendah (Besarab A et 
al., 2009).  Anemia pada PGK merupakan suatu kejadian 
yang kompleks. Salah satu penyebab anemia adalah 
berkurangnya erythropoietin (EPO) yang di hasilkan oleh 
sel peritubular sebagai respon hipoksia lokal akibat 
berkurangnya parenkim ginjal fungsional. Ginjal 
memproduksi 90% dari EPO, tepatnya oleh juxta 
glomerulus, dan 10% dari EPO di produksi oleh hati. EPO 
mempengaruhi produksi eritrosit dengan merangsang 
proliferasi, diferensiasi dan maturasi prekursor eritroid. 
Dengan berkurangnya EPO, produksi dari eritrosit akan 
terganggu, yang membuat sel darah merah tidak dapat 
diproduksi secara normal, dan mengakibatkan anemia 
(Babitt et al., 2012). 

Pada keadaan normal, respon tubuh terhadap 
keadaan anemia adalah merangsang fibroblas peritubular 
ginjal untuk meningkatkan produksi EPO, dimana EPO 
dapat meningkat lebih dari 100 kali dari nilai normal bila 
hematokrit dibawah 20%. Pada pasien PGK, respon ini 
terganggu, sehingga terjadilah anemia pada PGK. Faktor 
lain yang dapat menyebabkan anemia pada PGK adalah 
defisiensi besi, defisiensi vitamin B12, penurunan masa 
hidup eritrosit yang mengalami hemolisis, dan akibat 
perdarahan (Sukandar, 2006).  

Berdasarkan teori yang mengatakan bahwa 
prevalensi PGK setiap tahunnya meningkat dan 
kecenderungan Hb akan semakin rendah pada stadium 
lebih lanjut diperkuat oleh penelitian yang juga telah diteliti 
oleh Paramita, et al pada tahun 2010 yang mendapati 
bahwa semakin berkurangnya laju filtrasi glomerulus atau 
eGFR, kadar Hb semakin menurun. Hasil hubungan 
bermakna antara eGFR dan Hb ini juga didapatkan oleh 
Hsu  et al., pada tahun 2002 ,dimana mendapatkan Hb 
pada laki-laki secara signifikan mulai turun saat eGFR 

2<70ml/mnt/m  dengan (p=0,01 untuk eGFR 50-60 
2 2ml/mnt/1,73m , p=0,00 untuk eGFR 40-50ml/mnt/1,73m , 

2 2eGFR3040ml/mnt/1,73m , eGFR 20-30 ml/mnt/1,73m  
2dan eGFR ≤20 ml/mnt/1,73m ), sedangkan pada wanita, 

Hsu mendapatkan penurunan yang lebih lambat yaitu 
2mulai eGFR < 50ml/mnt/1,73m  (p=0.01 untuk eGFR     

240-50 ml/mnt/1,73m   , p=0.00 untuk eGFR 30-40ml/mnt, 

eGFR 20-30ml/mnt dan eGFR ≤20ml/mnt). Dimana ketika 
di bandingkan dengan CrCl >80ml/min, penurunan 
hemoglobin untuk subjek CrCl 20-30ml/min adalah 1g/dL 
untuk perempuan dan 1,4g/dL untuk pria.  Pada penelitian 
populasi yang dilakukan oleh McClellan, et al.  pada tahun 
2004 didapatkan prevalensi anemia berhubungan kuat 
dengan menurunnya kadar eGFR. Presentase Hb< 
12g/dL meningkat dari 26,7% menjadi 75,5% ketika eGFR 

2turun dari 60 menjadi 15 ml/mnt/1,73m .
Penelitian yang dilakukan oleh Isakov et al., pada 

tahun 2014 yang mengatakan bahwa anemia terjadi pada 
e-GFR yang masih cenderung tinggi, bahkan didapatkan 
kurva u shape, dimana didapatkan proporsi anemia 

2terendah pada eGFR 80-90mL/min per 1,73m  dan 90-99 
2mL/min per 1,73m  dengan menggunakan rumus MDRD 

dan CKD-EPI dan prevalensi anemia meningkat pada 
2eGFR 60-69 mL/min per 1,73m  dan 100-109 ml/min per 

21.73m . Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa 
kejadian anemia dapat terjadi pada pasien dengan 
penurunan eGFR yang masih tergolong rendah, sehingga 
skrining dan evaluasi lebih dini terkait kondisi anemia pada 
pasien PGK diperlukan.Berdasarkan permasalahan yang 
disebutkan diatas, peneliti ingin mengetahui hubungan 
antara e-GFR dengan anemia pada pasien PGK non-
dialisis di RSUD dr. Soetomo.

METODE

Metode penelitian yang digunakan pada 
penelitian ini adalah design penelitian cross sectional, 
yaitu jenis penelitian observasi data dalam satu kurun 
waktu pada variabel terikat dan variabel bebas. 
Pendekatan ini digunakan untuk melihat hubungan antara 
variabel satu dengan variabel lainnya.  Penelitian 
menggunakan data sekunder yang diambil dari poliklinik 
ginjal RSUD dr. Soetomo selama bulan Mei sampai 
dengan Oktober 2019.  

Sampel diambil dengan teknik consecutive 
sampling yang sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi 
dengan total jumlah sampel 60 orang. Jumlah sampel 
minimal ditentukan dengan rumus estimasi besaran 
sampel untuk menduga koefisien korelasi dan didapatkan 
sebanyak minimal 14 subyek. Untuk kriteria inklusi, yaitu 
Pasien PGK yang belum pernah menjalani dialisis, Pasien 

PGK yang berusia≥ 18 tahun. Pasien PGK yang 
mengalami anemia dengan kriteria sesuai definisi 
operasional. Data yang tidak lengkap saat penelitian, 
Pasien yang baru mendapatkan transfusi darah dalam 
kurun waktu kurang dari 1 bulan, Pasien yang sedang 
mendapatkan pengobatan tablet besi, tablet asam folat, 
hormone EPO (eritropoietin) dalam waktu kurang dari 1 
bulan merupakan kriteria eksklusi untuk penelitian ini. 
Penelitian ini sesuai dengan sertifikat laik etik yang 
dikeluarkan oleh Komite Etik Penelitian Kesehatan RSUD 
Dr. Soetomo Surabaya No. 1387/KEPK/XI/2019.

HASIL

Setelah dilakukan pengambilan dengan total 
sampel sebanyak 60 orang, didapatkan hasil sebagai 
berikut.



 

 

Tabel 1. Karakteristik umum subyek penelitian

Variabel  N % 
Rentang 

Mean  Standar 
DeviasiMin Maks  

Jenis kelamin 
Laki 31 51,70% 

   Perempuan 29 48,30% 

 
 Usia (tahun) 

<50 thn 20 33,33% 27 84 54,21  

13,05

>50 thn 40 66,67% 
Pendidikan 

Terakhir
 

SD 14 23,30% 

   

SLTP 6 10% 

   

SLTA  30 50% 

   

PT 7 11,70% 

   

TIDAK ADA 
DATA

 3 5% 

    

BMI 
Normal (18,5 -25) 54 90% 

19,02 31,2 22,57 2,62 Over Weight (25-30) 4 6,70% 
Obese (>30)  2 3,30% 
Kreatinin (mg/dL) 

      
1,05 31,94 8,27 6,3 

Hemoglobin (g/dL) 
Hipokromik 14 23,30% 

6,6 11,4 8,99  1,11 Normokromik 48 80% 
Hiperkromik 0 0% 

Tabel 2. Komorbid subyek

KOMORBID  N Persentase 

DIABETES  0 0% 
HIPERTENSI  32 53,50% 
HIPERTENSI DAN DIABETES  15 25% 

 

  

Tabel 3. Rerata kadar Hb berdasarkan jenis kelamin

JENIS KELAMIN

 

N
 

RENTANG MEAN
 

SD
 MIN MAX 

31 6,8 11 7,893 2,38 LAKI 
PEREMPUAN 29 6,6 11,4 8,238 2,58 

Tabel 4. Rerata kadar Hb berdasarkan tingkat pendidikan
 

MEAN  SD  

9,36  1,003  

9,45  0,41  

8,88  1,099  

9,14  1,1 7 

8,1  1,29  

TINGKAT PENDIDIKAN N  
RENTANG  

MIN  MAX  

SD  14 7,2  11,2  

SLTP  6 8,8  9,9  

SLTA  30 6,6  11,4  

PERGURUAN TINGGI  7 7,2  11 

Tidak ada data  3 6,9  9,9  

Tabel 5. Rerata kadar Hb berdasarkan faktor komorbid

FAKTOR KOMORBID

 

  N
 

RENTANG 
MEAN SD 

MIN MAX 

DM 0 0 0 0 0 
HT+DM 15 6,8 11 8,58 1,055 
HT 32 7,1 11,4 9,19 1,008 

 

Tabel 6. Hubungan antara kadar Hb dengan e-GFR

  

  

 

KADAR GFR

 

  N  RENTANG  
MEAN  SD  

MIN  MAX  
≥  90 0 0 0 0 0 

60-89 0 0 0 0 0 

45-59 2 8,3  10,2  8,2  0,95  

30-44 3 8,6  10,6  9,1  0,84  

15-29 10 8,5  11,4  9,5  0,86  

<15  45 6,6  11,2  8,78  1,09  

 

 

Tabel 7. Perhitungan eGFR

  

  

Min. Max.
 Mean Std. 

Deviation(ml/min 
per 1.73 m

2
) 

Perhitu
eGFR

ngan 
 1,21 57,8

 

11,71 12,64 

(ml/min 
per 1.73 m

2
) 

 

*. Co rrelation is significant at the 0.05 level (2-tailed).   

Tabel 8. Hubungan antara eGFR dengan anemia pada 
pasien PGK

  Korelasi
  

HB eGFR 

HB 

Pearson Correlation 1 .257
*
 

Sig. (2-tailed)   .047 
N 60 60 

eGFR 

Pearson Correlation .257* 1 
Sig. (2-tailed) .047   

N 60 60 

PEMBAHASAN

Penelitian yang dilakukan oleh Isakov et al., pada 
tahun 2014 mengatakan bahwa anemia terjadi pada e-
GFR yang masih cenderung tinggi, bahkan didapatkan 
kurva u shape, dimana didapatkan proporsi anemia 

2terendah pada eGFR 80-90mL/min per 1,73m  dan 90-99 
2mL/min per 1,73m  (MDRD dan CKD-EPI) dan prevalensi 

2anemia meningkat pada eGFR 60-69 mL/min per 1,73m  
2dan 100-109 ml/min per 1.73m . Dari data tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa kejadian anemia dapat terjadi pada 
pasien dengan penurunan eGFR yang masih tergolong 
rendah, sehingga skrining dan evaluasi lebih dini terkait 
kondisi anemia pada pasien PGK diperlukan.

Hasil yang bermakna ditemukan oleh penelitian 
yang dilakukan oleh Hidayat et al., (2010). Berdasarkan 
hasil analisis data menunjukkan koefisien korelasi 
Pearson (r) sebesar 0,480, yaitu hubungan searah dengan 
korelasi sedang, dan signifikansinya p value= 0,00, yang 
berarti ada hubungan signifikan antara kejadian anemia 
dengan penyakit ginjal kronis. 

Hasil hubungan bermakna antara eGFR dan Hb 
ini juga didapatkan oleh Hsu  et al., pada tahun 
2002,dimana Hb pada laki-laki secara signifikan mulai 

2turun saat e- eGFR <70ml/mnt/m  dengan (p=0,01 untuk 
eGFR 50-60 ml/menit, p=0,00 untuk eGFR 40-50 mL/min 

2 2per 1,73m , eGFR 30-40 mL/min per 1,73m  , eGFR 20-30 
2 2mL/min per 1,73m  dan eGFR ≤ 20 mL/min per 1,73m ), 

sedangkan pada wanita, Hsu mendapatkan penurunan 
2yang lebih lambat yaitu mulai eGFR < 50ml/mnt/1,73m  

2(p=0.01 untuk GFR 40-50 ml/mnt/1,73m   , p=0.00 untuk 
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eGFR 30-40ml/mnt, eGFR 20-30ml/mnt dan eGFR ≤
20ml/mnt). Penelitian yang dilakukan oleh Lau, B.C.V., et 
al. pada tahun 2015 tentang studi case control mengenai 
prediksi anemia pada populasi multi etnis  pasien gagal 
ginjal kronis di Singapura mengatakan bahwa risiko 
anemia meningkat berkaitan  dengan dengan penyakit 
ginjal kronis stadium akhir atau End Stage Renal Disease 
(ESRD), kelainan haematologi, penyakit yang 
berhubungan dengan respirasi, dan subyek yang tidak 
mengkonsumsi suplementasi besi. 

Berdasarkan hasil uji statistik menggunakan 
Pearson, diperoleh hubungan searah dengan hubungan 
lemah (p=0,047 dan  r= 0,257). Dengan demikian 
didapatkan hubungan antara e-GFR dengan anemia pada 
pasien penyakit ginjal kronis non dialisis di poliklinik ginjal 
hipertensi RSUD dr. Soetomo dengan nilai p=0,047 dan  
r= 0,257.

Secara teori, pasien anemia pada penyakit ginjal 
kronis memiliki morfologi normokromik dan normositer, 
setelah disingkirkan kemungkinan penyebab lain, seperti 
anemia akibat penyakit kronis lainnya. Anemia penyakit 
kronis, umumnya terjadi pada penyakit infeksi kronis ( 
infeksi paru: pneumonia, abses, emfisema, tuberculosis), 
sub akut endocarditis, osteomyelitis,penyakit radang 
pelvis, meningitis, infeksi HIV, infeksi jamur dan 
mikobakterium, infeksi saluran kemih kronis; penyakit 
inflamasi kronis non infeksi ( SLE, arthritis rheumatoid, 
trauma berat, abses steril, vasculitis, demam rematik) dan 
keganasan (Penyakit Hodskin, leukemia, multiple 
myeloma Limfosarkoma, karsinoma, dll) (Bintoro, 2015). 
Anemia atau menurunnya nilai haemoglobin dalam darah, 
dapat disebabkan yang oleh banyak faktor. Salah satunya 
adalah karena menurunnya hormone Erythropoietin yang 
di hasilkan oleh ginjal. Sebanyak 90% dari hormone ini di 
produksi oleh ginjal. Normalnya, pada keadaan fisiologis, 
hipoksia meningkatkan produksi hormon Erythropoietin, 
yang menstimulasi erythropoiesis. Karenanya, ginjal 
memperoleh oksigenasi yang cukup akibat proses 
eritropoiesis ini. Namun, akibat rusaknya struktur dari 
ginjal, Erythropoietin pun tidak dapat terproduksi dan 
proses eritropoiesis terhambat, sehingga terjadilah 
anemia (Hodges et al., 2007). Selain itu, hal lain yang ikut 
berperan dalam proses terjadinya anemia adalah adanya 
defisiensi besi, defisiensi asam folat, masa hidup eritrosit 
yang pendek akibat hemolysis, toksin azotermia, 
perdarahan saluran cerna atau uterus, dan hemolysis 
(Pranawa,1993).

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan
Dari penelitian yang kami lakukan, kesimpulan 

yang dapat ditarik : Karakteristik umum subyek penelitian 
didapatkan usia subyek memiliki rerata (mean) 
54,81±12,98 tahun, jenis kelamin laki-laki lebih banyak 
daripada perempuan (laki-laki : perempuan = 51,7% : 
48,3%), status nutrisi subyek terbanyak oleh BMI normal 
dengan nilai (mean)  22,18±22,54 dan berdasarkan 
tingkat pendidikan terakhirnya, sebagian besar subyek 
(40,74%) menempuh pendidikan SLTA. Faktor komorbid 
hipertensi sebanyak 53,5%, diabetes 0%, dan hipertensi 
dan diabetes sebanyak 25%. Rerata haemoglobin pasien 
PGK non dialisis pada penelitian ini 9,01±1,15g/dL. Rerata 
nilai e-GFR subyek penelitian adalah 11,71 ml/min per 

21.73m  dan didapatkan hubungan yang bermakna dengan 
korelasi lemah antara e-GFR dan anemia pada pasien 

Penyakit Ginjal Kronik non-ialisis RSUD dr. Soetomo 
(p=0,047 dan r=0,257).

Saran
Perlu dilakukan penelitian serupa dengan 

metode lain dengan durasi waktu yang lebih lama, Perlu 
rekapitulasi data rekam medis yang lebih lengkap, dan 
perlu dilakukan pengambilan data di tempat yang lebih 
luas, sehingga didapatkan data yang lebih bervariasi.
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ABSTRACT: Background: Children experience growth and development. In the first 2 years after birth, it immensely affects the child's 
development. During that time, a child's brain development is extremely dynamic and likely plays an important role in neurodevelopmental 
disorders. In Indonesia,16% of children younger than 5 years old have neurological and brain development disorders. Monitoring brain 
development can be assessed from the head circumference. The accuracy of stimulating brain development affects the ability to 
language/speech, movement, and the child's personality according to their age. Objective: Finding the correlation of head circumference to 
the child's development under 2 years old included the development aspect of gross motor, fine motor, language/speech, and personal-
social. Methods: This was an observational analytic study with a cross-sectional study design based on the patient medical records in the 
Growth and Development Section of RSUD Dr. Soetomo from January 2018 to December 2018. Data analysis used Fisher's Exact statistical 
test. Results: The total sample was 133 children. Most of the children who came were male (68.4%) aged 13-24 months (53.4%). The 
analysis showed that there was a correlation between head circumference and development aspects of gross motor (p = 0.001), fine motor (p 
<0.00001), and personal-social (p = 0.001). On the contrary, the development aspects of language/speech were not correlated to head 
circumference (p = 0.136). Conclusions: there is a correlation between head circumference and development aspects of gross motor, fine 
motor, and personal-social. Meanwhile, the development aspect of language/speech is not correlated to head circumference.

Keywords: head circumference, development, growth, motor

ABSTRACT: Background: Anak mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pada 2 tahun pertama setelah kelahiran sangat 
mempengaruhi perkembangan anak. Pada rentang waktu tersebut, perkembangan otak anak sangat dinamis dan memainkan peranan 
penting terhadap gangguan perkembangan saraf. Di Indonesia, sekitar 16% anak di bawah usia 5 tahun mengalami gangguan 
perkembangan otak dan saraf. Pemantauan perkembangan otak dapat dinilai dari lingkar kepala anak. Ketepatan merangsang 
perkembangan otak berpengaruh pada kemampuan bicara/bahasa, gerak, dan kepribadian anak sesuai usianya. Tujuan: Mengetahui 
hubungan antara lingkar kepala dengan perkembangan anak usia kurang dari 2 tahun yang meliputi aspek perkembangan motorik kasar, 
motorik halus, bahasa/bicara, dan personal-sosial. Metode: Jenis penelitian ini adalah analitik observasional dengan desain studi cross-
sectional berdasarkan data rekam medis pasien yang datang di Poli Tumbuh Kembang RSUD Dr. Soetomo periode Januari 2018 sampai 
dengan Desember 2018. Analisa data menggunakan  uj statistik Fisher's Exact. Hasil : Total sampel yang sesuai dengan kriteria berjumlah 
133 anak. Sebagian besar anak yang datang di Poli Tumbuh Kembang RSUD Dr. Soetomo berjenis kelamin laki-laki (68,4%) dan usia 13-24 
bulan (53,4%). Hasil analisa menunjukkan terdapat hubungan antara lingkar kepala dengan aspek perkembangan motorik kasar (p=0,001), 
motorik halus (p<0,00001), dan personal-sosial (p=0,001). Sedangkan, aspek perkembangan bahasa/bicara tidak berhubungan dengan 
lingkar kepala (p=0,136). Simpulan: terdapat hubungan antara lingkar kepala dengan aspek perkembangan motorik kasar, motorik halus, 
dan personal-sosial. Sedangkan, aspek perkembangan bahasa/bicara tidak berhubungan dengan lingkar kepala.

Kata kunci: lingkar kepala, perkembangan, pertumbuhan, motorik
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PENDAHULUAN

Anak mempunyai ciri khas yaitu mengalami 
pertumbuhan dan perkembangan sesuai dengan usianya. 
Pertumbuhan adalah bertambahnya ukuran fisik dan 
struktur tubuh yang dapat diukur dengan satuan panjang 
dan berat. Anak biasanya dipantau pertumbuhannya 
dengan mengukur tinggi/panjang badan, berat badan, dan 
lingkar kepala (Kemenkes, 2016).

Perkembangan ada lah ber tambahnya  
kemampuan struktur dan fungsi tubuh menjadi lebih 
kompleks dengan pola yang teratur dan dapat diramalkan 
yang merupakan hasil dari proses pematangan 
(Soetjiningsih, 1995). Aspek yang dipantau pada 
perkembangan anak meliputi perkembangan motorik 
kasar, motorik halus, bahasa/bicara, dan sosialisasi 
kemandirian (personal-sosial) (Kemenkes, 2016).

Pada usia 1000 hari setelah kelahiran yaitu 
dimulai sejak konsepsi sampai anak berusia 2 tahun yang 
biasanya disebut golden age merupakan peluang emas 
untuk mempengaruhi perkembangan anak (Cusick & 
Georgieff, 2016). Berdasarkan hasil pelayanan Stimulasi 
Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) 
pada 500 anak dari 5 wilayah DKI Jakarta, ditemukan, 57 
anak (11,9%) mengalami kelainan tumbuh kembang. 
Kelainan tumbuh kembang yang paling banyak yaitu 
delayed development (keterlambatan pertumbuhan) 22 
anak, kemudian 14 anak mengalami global delayed 
development, 10 anak gizi kurang, 7 anak mikrosefali, dan 
7 anak tidak mengalami kenaikan berat badan dalam 
beberapa bulan terakhir (Depkes RI, 2010).   

Perkembangan otak pada 2 tahun pertama 
setelah kelahiran sangat dinamis dan memainkan 
peranan penting terhadap gangguan perkembangan saraf 



(Knikmeyer et al., 2008). Sekitar 16% anak di bawah usia 5 
tahun di Indonesia mengalami gangguan perkembangan 
otak dan saraf dari tingkat yang ringan sampai berat 
(Depkes RI, 2006). Pemantauan perkembangan otak 
dapat dinilai dari lingkar kepala anak. Lingkar kepala 
terbukti berhubungan dengan volume otak. Anak dengan 
lingkar kepala yang rendah biasanya memiliki volume otak 
di bawah rata-rata (Treit et al., 2016). Stimulasi yang tepat 
akan merangsang perkembangan otak sehingga 
kemampuan bicara/bahasa, gerak, dan kepribadian bisa 
optimal sesuai dengan umur anak (Kemenkes, 2016).

Pada saat ini, penelitian tentang hubungan 
lingkar kepala dengan perkembangan masih terbatas 
pada perkembangan secara global. Oleh karena itu, 
penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan 
lingkar kepala dengan perkembangan anak usia kurang 
dari 2 tahun yang meliputi aspek perkembangan motorik 
kasar, motorik halus, bahasa/bicara, dan personal-sosial. 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
informasi tentang hubungan lingkar kepala dengan 
perkembangan anak terutama usia kurang dari 2 tahun.

METODE

Jenis penelitian ini adalah analitik observasional 
dengan desain cross-sectional. Pengambilan sampel 
dilakukan dari data sekunder yaitu  rekam medis pasien di 
Poli Tumbuh Kembang RSUD Dr. Soetomo Surabaya 
periode Januari 2018 sampai dengan Desember 2018. 
Besar sampel adalah semua pasien baru yang datang di 
Poli Tumbuh Kembang RSUD Dr. Soetomo berusia kurang 
dari 2 tahun dengan jumlah minimal sampel 97 yang 
memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Kriteria inklusi 
adalah anak usia kurang dari 2 tahun, lahir dengan umur 
kehamilan lebih dari 37 minggu, dan berat lahir lebih dari 
2500 gram. Kriteria eksklusi berupa rekam medik yang 
tidak lengkap, pernah mengalami trauma kepala, 
mengalami infeksi berat (seperti meningitis, ensefalitis, 
dan meningoensefalitis), dan anak dengan cacat 
kongenital (seperti sindrom Down, Cerebral palsy, dan 
anensefalitis). 

Variabel penelitian ini adalah lingkar kepala yang 
dilihat berdasarkan kurva lingkar kepala WHO dan 
perkembangan anak yang dilihat berdasarkan Denver II. 
Analisis data dilakukan dengan menggunakan software 
Microsoft Excel dan SPSS 26.0. Uji statistik untuk melihat 

hubungan keduanya yaitu menggunakan uji Fisher's 
Exact. Penelitian ini sudah mendapat keterangan kelaikan 
etik dari komite etik penelitian kesehatan RSUD Dr. 
Soetomo Surabaya dengan nomor 1381/KEPK/VIII/2019.

HASIL

Jumlah pasien anak usia kurang dari 2 tahun 
dengan atau tanpa keterlambatan perkembangan di Poli 
Tumbuh Kembang RSUD Dr. Soetomo periode Januari 
2018 sampai dengan  Desember 2018 adalah 255 pasien. 
Setelah memasukkan kriteria inklusi dan eksklusi, 
didapatkan 133 pasien sesuai dengan kriteria inklusi. 
Sebanyak 122 pasien dieksklusi dari sampel penelitian, 
dengan rincian yaitu 60 pasien BBLR, 3 pasien lahir 
prematur, 1 pasien meningitis, 9 pasien ensefalitis, 4 
pasien meningoensefalitis, 22 pasien sindrom Down, 20 
pasien Cerebral Palsy dan 3 pasien memiliki data rekam 
medis yang tidak lengkap.

Karakteristik subjek dalam penelitian ini, 
disajikan pada tabel 1.

Tabel 2. Hasil analisis bivariat

 

Variabel  

Lingkar Kepala
 

Total  
Nilai p Normal Mikrosefali Makrosefali 

n (%) n (%) n (%) 
n (%) 

Perkembangan Motorik Kasar     
0,001

 
Normal 29 (30,2) 1 (2,9) 0 (0) 30 (22,6) 
Tidak Normal 67 (69,8) 34 (97,1) 2 (100) 103 (77,4) 
Perkembangan Motorik Halus     

<0,001
 

Normal 55 (57,3) 4 (11,4) 0 (0) 59 (44,4) 
Tidak Normal 41 (42,7) 31 (88,6) 2 (100) 74 (55,6) 
Perkembangan Bahasa/bicara     

0,136 Normal 35 (36,5) 7 (20) 1 (50) 43 (32,3) 
Tidak Normal 61 (63,5) 28 (80) 1 (50) 90 (67,7) 
Perkembangan Personal-sosial     

0,001 Normal 57 (59,4) 9 (25,7) 0 (0) 66 (49,6) 
Tidak Normal 39 (40,6) 26 (74,3) 2 (100) 67 (50,4) 

Tabel 1. Karakteristik umum pasien

Variabel n (%) 

Jenis Kelamin  
Laki-laki 91 (68,4) 
Perempuan 42 (31,6) 

Kelompok Usia  
<6 bulan 20 (15) 
6-12 bulan 42 (31,6) 
13-24 bulan 71 (53,4) 

 

Tabel 2 menggambarkan hubungan antara 
lingkar kepala dengan berbagai aspek perkembangan 
yang terdiri dari motorik kasar, motorik halus, 
bahasa/bicara, dan personal-sosial.  Hubungan antara 
keduanya diuji dengan uji korelasi Fisher's Exact. 
Hubungan antara lingkar kepala dengan perkembangan 
motorik kasar menghasilkan nilai p=0,001, maka dapat 
dikatakan terdapat hubungan antara lingkar kepala 
dengan perkembangan motorik kasar. Data tersebut juga 
menunjukkan hubungan antara lingkar kepala dengan 
perkembangan motorik halus menghasilkan nilai p<0,001, 
maka dapat dikatakan terdapat hubungan antara lingkar 
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kepala dengan perkembangan motorik halus. Berbeda 
dengan aspek perkembangan sebelumnya, hubungan 
antara l ingkar kepala dengan perkembangan 
bahasa/bicara menghasilkan nilai p=0,136, yang berarti 
tidak terdapat hubungan antara lingkar kepala dengan 
perkembangan bahasa/bicara. Sedangkan hubungan 
antara lingkar kepala dengan perkembangan personal-
sosial menghasilkan nilai p=0,001, maka dapat dikatakan 
terdapat hubungan antara lingkar kepala dengan 
perkembangan personal-sosial.

PEMBAHASAN

Data penelitian pada tabel 1  menunjukkan bahwa 
sebagian besar pasien berjenis kelamin laki-laki (68,4%), 
sehingga dapat dikatakan bahwa keterlambatan 
perkembangan banyak terjadi pada laki-laki daripada 
perempuan. Hasil yang sama juga ditemukan pada 
penelitian Suwarba dkk (Suwarba et al., 2008). Pada 
penelitian lain menyatakan bahwa terdapat hubungan antara 
jenis kelamin dengan perkembangan, dimana pekembangan 
normal lebih banyak pada batita perempuan, sedangkan 
keterlambatan perkembangan banyak terjadi pada batita 
laki-laki (Nuzuliana et al., 2016).  Pada anak perempuan 
perkembangan dan proses mencapai kedewasaan        
lebih cepat daripada anak laki-laki. Hal ini yang membuat 
keterlambatan perkembangan banyak pada anak laki-laki 
daripada perempuan terutama pada usia muda 
(Soetjiningsih, 2014). 

Pada penelitian ini juga didapatkan bahwa 
keterlambatan perkembangan banyak terjadi pada usia 
antara 13-24 bulan. Keterlambatan Perkembangan Global 
(KPG) biasanya pertama kali didiagnosis rata-rata umur 
kurang lebih 21,8 bulan. Orang tua kebanyakan terlambat 
mengetahui keterlambatan perkembangan pada anaknya 
sehingga penanganannya juga terlambat (Suwarba et al., 
2008).

Dari data penelitian pada tabel 2 didapatkan 
bahwa pada sebagian besar anak yang memiliki lingkar 
kepala normal mengalami  perkembangan motorik kasar 
tidak normal (69,8%). Hal ini dimungkinkan terjadi karena 
pada anak yang memiliki lingkar kepala normal tersebut, 
memiliki riwayat penyakit yang bisa mempengaruhi 
perkembangan motorik. Gangguan koordinasi motorik 
sering terjadi pada anak-anak dengan gangguan 
perkembangan saraf seperti Autism Spectrum Disorder 
(ASD) dan Attention Deficit / Hyperactivity Disorder (AD / 
HD) (Higashionna et al., 2017). Selain itu, dari hasil 
penelitian ini juga diketahui bahwa sebagian besar anak 
yang datang di Poli Tumbuh Kembang RSUD Dr. Soetomo 
berusia antara 13-24 bulan. Berdasarkan penelitian yang 
dilakukan di Klinik Khusus Tumbuh Kembang RSAB 
Harapan Kita didapatkan bahwa sebagian besar anak 
yang mengalami keterlambatan perkembangan motorik 
kasar berusia antara 13-36 bulan (Tjandrajani et al., 2012). 
Dalam penelitian ini didapatkan bahwa terdapat hubungan 
antara lingkar kepala dengan perkembangan motorik 
kasar pada anak usia kurang dari 2 tahun (p=0,001).  Hasil 
ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya 
di Posyandu RW 03 Mustika Jaya Bekasi Timur November 
2016 bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara 
lingkar kepala dengan perkembangan motorik kasar 
dengan nilai p=0,001 (Shabariah et al, 2019). Pada 
penelitian lain yang dilakukan di Rumah Sakit Ibu dan 
Anak Pertiwi Makassar menunjukkan bahwa terdapat 
hubungan antara lingkar kepala dengan perkembangan 

motorik kasar pada anak usia 1-24 bulan (Asnaniar & 
Lasini, 2016). Penelitian yang dilakukan di Rumah Sakit 
Dr. Cipto Mangunkusumo didapatkan hubungan antara 
mikrosefali dengan keterlambatan perkembangan motorik 
kasar (Hanrahan & Mangunatmadja, 2019). Hasil dari  
penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan di 
Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan yang menyatakan 
bahwa tidak terdapat hubungan yang bermakna antara 
status gizi dan lingkar kepala terhadap perkembangan 
motorik kasar anak (Indrawati & Nuryanto, 2016). Banyak 
faktor yang mempengaruhi perkembangan motorik kasar 
diantaranya usia, jenis kelamin, dan riwayat prematuritas 
(Anandhita, 2017). 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 
hubungan antara lingkar kepala dengan perkembangan 
motorik halus pada anak usia kurang dari 2 tahun 
(p=<0,00001). Hasil ini sesuai dengan penelitian yang 
dilakukan sebelumnya di Posyandu RW 03 Mustika Jaya 
Bekasi Timur November 2016 bahwa terdapat hubungan 
yang bermakna antara lingkar kepala dengan 
perkembangan motorik halus dengan nilai p=0,035 
(Shabariah et al, 2019). Pada penelitian lain yang 
dilakukan di Rumah Sakit Ibu dan Anak Pertiwi Makassar 
menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara lingkar 
kepala dengan perkembangan motorik halus pada anak 
usia 1-24 bulan (Asnaniar & Lasini, 2016). Salah satu 
bagian otak yaitu serebellum memiliki peran penting untuk 
kontrol dan koordinasi gerakan. Lobus serebelar khusus 
berkembang sehubungan dengan sistem kontrol motorik 
halus. Kontrol motorik halus merupakan koordinasi dari 
otot, tulang, dan saraf untuk menghasilkan gerakan kecil 
dan tepat. Kerusakan atau penyakit serebelar dapat 
menyebabkan defisit utama dalam kontrol motorik dan 
koordinasi, tetapi tidak dalam persepsi (Paulin, 1993).

Pada penelitian ini menunjukkan bahwa tidak 
terdapat hubungan antara lingkar kepala dengan 
perkembangan bahasa/bicara pada anak usia kurang dari 
2 tahun (p=0,136). Penelitian ini sesuai dengan penelitian 
yang dilakukan di Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo 
yang didapatkan bahwa tidak terdapat hubungan yang 
signifikan antara lingkar kepala dengan keterlambatan 
bicara (Tan et al., 2019). Hasil penelitian ini berbeda 
dengan penelitian yang dilakukan di Posyandu RW 03 
Mustika Jaya Bekasi Timur November 2016 bahwa 
terdapat hubungan yang bermakna antara lingkar kepala 
dengan perkembangan bahasa/bicara dengan nilai 
p=0,008 (Shabariah et al, 2019).

Dalam penelitian didapatkan bahwa jumlah anak 
yang mengalami perkembangan bahasa/bicara tidak 
normal lebih banyak memiliki lingkar kepala yang normal. 
Ketiadaan hubungan antara lingkar kepala dengan 
perkembangan bahasa/bicara dimungkinkan karena 
perkembangan bahasa bicara tidak hanya dipengaruhi 
oleh lingkar kepala tetapi banyak faktor yang 
mempengaruhi diantaranya jenis kelamin, usia, dan 
riwayat penyakit yang diderita pasien yang mungkin bisa 
mempengaruhi perkembangan bahasa/bicara.

Pada penelitian ini didapatkan bahwa pasien 
laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Berdasarkan 
penelitian yang dilakukan di Klinik Khusus Tumbuh 
Kembang RSAB Harapan Kita menyatakan bahwa anak 
laki-laki lebih banyak mengalami gangguan bicara 
dibandingkan anak perempuan. Hal ini disebabkan karena 
pada anak laki- laki lebih banyak mengalami 
penyimpangan pada area kognitif, bahasa, dan sosial 
(Dewanti et al., 2012). 
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Hasil penelitian ini juga didapatkan bahwa anak 
yang datang di Poli Tumbuh Kembang RSUD Dr. Soetomo 
paling banyak pada usia 13-24 bulan. Berdasarkan 
penelitian yang dilakukan Dewanti et al. (2012) 
menyatakan bahwa hampir 70% anak yang didiagnosis 
mengalami keterlambatan bicara pada usia antara 13-36 
bulan. Usia antara 18-24 bulan digunakan sebagai tanda 
bahaya “red flag” untuk mengenali adanya kegagalan 
dalam tahapan perkembangan bahasa anak (Downey et 
al., 2002). Selain itu, dalam usia 18-24 bulan anak 
mengalami ledakan bahasa. Hampir setiap hari anak 
memiliki kosakata baru (Soebadi, 2013).

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa 
terdapat hubungan antara lingkar kepala dengan 
perkembangan personal-sosial pada anak usia kurang 
dari 2 tahun (p=0,001). Hasil ini sesuai dengan penelitian 
yang dilakukan sebelumnya di Posyandu RW 03 Mustika 
Jaya Bekasi Timur November 2016 bahwa terdapat 
hubungan yang bermakna antara lingkar kepala dengan 
perkembangan personal-sosial dengan nilai p=0,022 
(Shabariah et al, 2019). Perkembangan personal-sosial 
mencakup keterampilan emosi dan sosial yang diperlukan 
pada anak. Penelitian yang ada menyatakan bahwa emosi 
dan kognitif adalah proses yang saling terkait. Mekanisme 
saraf yang terkait dengan proses pengaturan emosi 
mungkin sama dengan yang terkait dengan proses 
kognitif. Dari perspektif perkembangan ilmu saraf kognitif, 
emosi dan kognitif secara dinamis terkait dan bekerja 
sama untuk memproses informasi dan melakukan 
tindakan (Bell & Wolfe, 2004).

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan
Pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 

terdapat hubungan antara lingkar kepala dengan 
perkembangan anak usia kurang dari 2 tahun yang 
meliputi aspek perkembangan motorik kasar, motorik 
halus, dan personal-sosial. Sedangkan aspek 
perkembangan bahasa/bicara tidak berhubungan dengan 
lingkar kepala.

Saran
Bagi anak dengan lingkar kepala abnormal perlu 

dilakukan pemeriksaan perkembangan untuk mengetahui 
ada atau tidaknya gangguan perkembangan. Tetapi untuk 
anak dengan lingkar kepala normal tidak menutup 
kemungkinan mengalami gangguan perkembangan, 
sehingga perlu dilakukan pemeriksaan rutin. Penelitian 
selanjutnya diharapkan dapat meneliti variabel lain yang 
berhubungan dengan perkembangan pada anak dan 
memperhatikan faktor-faktor lain yang mempengaruhi 
perkembangan anak.
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ABSTRACT: Background: In 2010 there was an estimate that endometriosis affected 176 million women worldwide during the main years 
of their lives. However, only a small percentage of these women were successfully diagnosed and treated. Delays in diagnosis vary between 
countries ranging from Europe, the United States, Brazil, to Asia. The duration of diagnosis was ranged from 3.3 years in Guangzhou, to 10.7 
years in Siena, Italy. The time spent without a diagnosis can be dangerous for women. Until now, data on the time span and factors that 
influence the diagnostic time of endometriosis in Surabaya are still limited. Objective: Knowing the factors that influence the diagnostic time 
of endometriosis. Methods: Analytic observational, study design cross-sectional. Results: The mean time between symptom onset and 
diagnosis was 5 years and 8 months. The diagnosis time of patients only with infertility complaints was faster than other respondents with 
pain complaints. There was no significant relationship between knowledge related to endometriosis, consumption of symptom relief, 
normalization of menstrual pain, education of menstruation by mothers, other diagnoses with the time of diagnosis of endometriosis in this 
study. Conclusion: The time taken to diagnose endometriosis was 5 years and 8 months. Knowledge regarding the term endometriosis, 
consumption of pain relievers, pain relief from a doctor, normalization of menstrual pain, education of menstruation by mothers, and the 
existence of a differential diagnosis did not affect the timing of endometriosis diagnosis.

Keywords: endometriosis, diagnostic time, delay, reason

ABSTRAK: Latar Belakang: Pada tahun 2010 terdapat estimasi bahwa endometriosis mempengaruhi 176 juta wanita di seluruh dunia 
selama tahun-tahun utama kehidupan mereka. Namun, hanya sebagian kecil dari wanita tersebut yang berhasil didiagnosis dan diobati. 
Penundaan diagnosis bervariasi antar negara mulai dari Eropa, Amerika Serikat, Brasil, hingga Asia. Lama waktu penegakan diagnosis 
berkisar dari 3,3 tahun di Guangzhou, hingga 10,7 tahun di Siena, Italia. Waktu yang dihabiskan tanpa diagnosis  dapat berbahaya bagi 
wanita. Hingga saat ini, data mengenai rentang waktu dan faktor yang mempengaruhi waktu diagnostik endometriosis di Surabaya masih 
terbatas. Tujuan: Mengetahui faktor yang mempengaruhi waktu diagnosis endometriosis. Metode: Analitik observasional, dengan 
rancangan studi potong – lintang. Hasil: Rata-rata waktu antara onset gejala hingga diagnosis adalah 5 tahun 8 bulan.  Waktu diagnosis 
pasien hanya dengan keluhan infertilitas lebih cepat dibandingkan waktu diagnosis responden lainnya yang disertai keluhan nyeri. Tidak 
didapatkan hubungan yang signifikan antara pengetahuan terkait endometriosis, konsumsi pengurang gejala, normalisasi nyeri haid, 
edukasi menstruasi oleh ibu, diagnosis lain dengan waktu diagnosis endometriosis pada penelitian ini. Simpulan: Waktu yang dibutuhkan 
untuk mendiagnosis endometriosis adalah 5 tahun 8 bulan. Pengetahuan terkait istilah endometriosis, konsumsi pengurang nyeri, 
pengurang nyeri dari dokter, normalisasi nyeri haid, edukasi menstruasi oleh ibu, dan adanya diagnosis banding tidak mempengaruhi waktu 
diagnosis endometriosis.

Kata Kunci: endometriosis, waktu diagnosis, penundaan, alasan

Korespondensi: Ayu Ria Novianti, Tel: +6281297285959, E-mail: ayurianovianti@ymail.com

PENDAHULUAN

Endometriosis adalah salah satu masalah 
penting dalam bidang ginekologi yang ditandai dengan 
gejala nyeri seperti dismenore, dispareunia, dyschezia 
dan infertilitas (Hudelist dkk., 2012). Pada tahun 2010 di 
dalam Journal of Endometriosis terdapat estimasi bahwa 
endometriosis mempengaruhi 176 juta wanita di seluruh 
dunia selama tahun-tahun utama kehidupan mereka. 
Namun, hanya sebagian kecil dari wanita tersebut yang 
berhasil didiagnosis dan diobati. Penundaan diagnosis 
bervariasi antar negara mulai dari Eropa, Amerika Serikat, 
Brasil, hingga Asia. Lama waktu penegakan diagnosis 
berkisar dari 3,3 tahun di Guangzhou, hingga 10,7 tahun di 
Siena, Italia (Nnoaham dkk., 2011). Studi lainnya 
melaporkan lama waktu penegakan diagnosis rata-rata 8 
tahun di Inggris dan Spanyol (Ballard, Lowton dan Wright, 
2006; Nnoaham dkk., 2011), 6,7 tahun di Norwegia 
(Ballard, Lowton dan Wright, 2006), 7–10 tahun di Italia 
dan 4-5 tahun di Irlandia dan Belgia (Nnoaham dkk., 2011).
Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas 

mengenai waktu diagnosis endometriosis dan faktor yang 
diduga mempengaruhinya. Penelitian yang dilakukan oleh 
Ballard, Lowton dan Wright (2006) menyebutkan adanya 
hubungan antara penggunaan obat pereda gejala dengan 
penundaan diagnosis. Penelitian lain yang dilakukan oleh 
Hudelist dkk. (2012)  juga menyebutkan bahwa jumlah 
misdiagnosis, pasien tidak dianggap serius oleh 
ginekolog, normalisasi nyeri haid oleh pasien, dan sikap 
ibu yang menganggap menstruasi negatif menjadi faktor-
faktor yang mempengaruhi penegakan diagnosis menjadi 
lebih lama. Hudelist dkk. (2012) juga beranggapan bahwa 
peningkatan pengetahuan umum pasien mengenai 
endometriosis dapat menurunkan batasan untuk mencari 
pendapat spesialis. 

Waktu yang dihabiskan tanpa diagnosis dapat 
berbahaya bagi wanita (Ballard, Lowton dan Wright, 
2006). Nyeri panggul dan keparahan penyakit adalah 
penyebab utama hilangnya produktivitas kerja pada 
endometriosis. Meskipun berkurangnya efektivitas di 
tempat kerja lebih jarang dinilai daripada tidak masuk 
kerja, hal tersebut menyumbang hampir 60% dari total 



kehilangan produktivitas kerja (Nnoaham dkk., 2011). 
Tidak hanya itu, diperkirakan 50% wanita dengan masalah 
kesuburan mungkin menderita endometriosis. Infertilitas 
pada wanita dengan endometriosis adalah multifaktorial. 
Penting untuk menggarisbawahi bahwa pengalaman 
infertilitas memiliki dampak yang sangat signifikan pada 
kesejahteraan psikologis wanita yang sering 
menyebabkan harga diri yang rendah, tekanan seksual 
atau stres, depresi, rasa bersalah, kecemasan, frustrasi, 
tekanan emosional dan masalah dengan pasangan (Vitale 
dkk., 2017). Oleh karena itu, peneliti merasa bahwa 
lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menegakkan 
diagnosis pada pasien endometriosis merupakan hal yang 
berdampak serius. 

Hingga saat ini, data mengenai rentang waktu 
dan faktor yang mempengaruhi waktu diagnosis di 
Surabaya masih terbatas. Hal ini yang mendasari peneliti 
untuk melakukan penelitian mengenai faktor yang 
mempengaruhi waktu diagnosis endometriosis”.

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk 
mengetahui faktor yang mempengaruhi waktu diagnosis 
endometriosis serta mengidentifikasi rentang waktu 
antara onset gejala dengan diagnosis endometriosis pada 
pasien endometriosis di Klinik Fertilitas Graha Amerta dan 
di RSUD Dr. Soetomo Surabaya.

METODE

Penelitian ini telah mendapat persetujuan dari 
Komite Etik Penelitian Kesehatan RSUD Dr. Soetomo 
Surabaya. Hal tersebut tercantum dalam surat keterangan 
kelaiakan etik yang menyatakan bahwa penelitian ini 
dinyatakan laik etik. Jenis penelitian ini adalah analitik 
observational dengan rancangan penelitian cross-
sectional. Dengan jenis penelitian analitik observational, 
pengambilan data dilakukan tanpa melakukan intervensi 
setelah responden menyetujui informed consent yang 
disampaikan oleh peneliti.  Rancangan penelitian cross-
sectional dilaksanakan pada satu titik waktu. Penelitian 
dilakukan pada bulan Juli 2018 – Agustus 2019. Instrumen 
yang digunakan adalah alat tulis, laptop, daftar tabel 
pengumpul data untuk mencatat rekam medis pasien, dan 
lembar pengumpul data. 

Pengambilan data dilakukan dengan teknik total 
sampling sesuai kriteria inklusi dan eksklusi selama 
periode 2015 - Juni 2019. Kriteria inklusi adalah pasien 
yang telah terdiagnosis endometriosis di Klinik Fertilitas 
Graha Amerta, pasien yang telah terdiagnosis 
endometriosis di RSUD Dr. Soetomo, bertempat tinggal di 
Surabaya dan kriteria eksklusi adalah pasien yang tidak 
bersedia menjadi bagian dari penelitian ini, tidak dapat 
dihubungi, rekam medis tidak lengkap, tidak menjawab 
kuesioner secara lengkap. Sampel minimal didapatkan 
dengan menggunakan rumus

Keterangan : 
n: jumlah sampel minimal yang diperlukan
α: derajat kepercayaan, α = 0,05 
p: maximal estimation, p = 0,5
q: 1-p
d: kesalahan yang dapat ditolerir, d: 0,05
Z: 1,96 untuk derajat kepercayaan 95%

Sesuai dengan rumus diatas, dapat diketahui 
jumlah sampel minimal adalah 20 responden. 
Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 
lembar pengumpul data yang menjadi pedoman untuk 
melakukan wawancara kepada responden. Data yang 
didapat kemudian diolah dengan program SPSS dan 
disajikan dalam bentuk tabel. Pada penelitian ini sebelum 
diuji hubungan antar variabel terlebih dahulu dilakukan uji 
normalitas dan homogenitas. Jika data normal analisis 
bivariat menggunakan Independent T-test, sedangkan 
jika data tidak normal menggunakan uji Mann- Whitney 
dan nilai p <0,05 berarti terdapat hubungan signifikan.

HASIL 

Terdapat total 164 penderita endometriosis yang 
memeriksakan diri di Klinik Fertilitas Graha Amerta atau di 
RSUD Dr. Soetomo Surabaya periode 2015 - Juni 2019 
berdomisili di Surabaya. Dari  pasien, terdapat 143 pasien 
yang rekam medisnya berhasil ditemukan. Dari  pasien 
tersebut terdapat 53 pasien yang rekam medisnya tidak 
lengkap, 35 pasien yang belum bisa dihubungi, dan  20 
pasien yang tidak bersedia menjadi subjek penelitian. 
Berdasarkan rincian tersebut, responden yang bersedia 
menjadi subjek penelitian adalah sebanyak 35 responden. 
Data sekunder berupa rekam medis yang berisi identitas 
pasien terdiagnosis endometriosis, sedangkan data 
primer diperoleh melalui wawancara dan kuisioner. 
Berikut gambaran karakteristik responden penelitian 
disajikan dalam tabel atau gambar.

Tabel 1. Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden  
Berdasarkan Usia Saat Onset

Usia
 Frekuensi 

N % 
<20 8 22,9 

20-24 11 31,4 

25-29 9 25,7 
>29 7 20 

Jumlah 35 100% 

Tabel 1. menunjukkan  bahwa karakteristik 
responden berdasarkan usia saat onset  sebagian besar 
berada dalam kategori 20-24 yaitu 31,4% (11 responden) 
dari jumlah total keseluruhan 35 responden. Pada 
penelitian ini, kelompok responden dengan onset di usia 
<20 tahun sebagian besar baru mendapat diagnosis 
diusia lebih dari 20 hingga lebih dari 30 tahun, sedangkan 
kelompok responden dengan onset > 29 tahun langsung 
mendapat diagnosis atau paling lambat 1 hingga 2 tahun 
setelahnya.

Tabel 2. Distribusi Karakteristik Pendidikan Terakhir 

Responden 

Pendidikan
 Frekuensi  

N % 

SMP 1 3 
SMA/SMK 11 31 
D3 5 14 
S1 15 43 

S2 3 9 
Jumlah 35 100% 
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Berdasarkan tabel 2. dapat dilihat karakteristik 
responden berdasarkan jenjang pendidikan terakhir yang 
telah ditamatkan bervariasi mulai dari tingkat SMP/SMK 
hingga Magister dengan sebagian besar responden pada 
penelitian ini menyelesaikan pendidikannya pada jenjang 
Sarjana yaitu sebanyak 43% (15 responden) dari total 35 
responden.

Gambar 1. Distribusi Karakteristik Responden 

Berdasarkan Sumber Informasi Terkait 

I s t i l a h  E n d o m e t r i o s i s  S e b e l u m  

Mengunjungi Dokter

Pada penelitian ini diketahui bahwa pada 
kategori pengetahuan mengenai endometriosis, hampir 
sebagian besar yaitu sebanyak 71% (25 responden) dari 
total keseluruhan 35 reponden tidak pernah mendengar 
istilah endometriosis sebelum responden pergi 
berkonsultasi ke dokter/layanan kesehatan. Berdasarkan 
gambar 1. diperoleh data distribusi frekusensi sumber 
informasi responden terkait istilah endometriosis sebelum 
mengunjungi dokter bervariasi antara lain dari buku, 
teman, dan internet yang menunjukkan bahwa sebagian 
besar responden yaitu sebanyak 50% (5 responden) dari 
total 10 responden yang mengetahui istilah endometriosis 
mendapatkan informasi dari internet.

Gambar 2. Distribusi Karakteristik Responden 
Berdasarkan Gejala yang Dikeluhkan

Berdasarkan gambar 2. diperoleh hasil bahwa 
karakteristik responden menujukan bahwa sebagian 
besar responden mengalami keluhan gejala nyeri haid 
yaitu sebesar 41% dibandingkan dengan keluhan gejala 
endometriosis lainnya diikuti dengan keluhan infertilitas 
sebesar 29%

Tabel 3. Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden 

Berdasarkan Alasan Memeriksakan Diri ke 

Dokter

Alasan Memeriksakan Diri ke Dokter
 

Frekuensi
 

N % 

Program Hamil  13 37 
Nyeri Haid 7 20 
Cek Fertilitas 4 11 
Ingin Sembuh 3 8 
Nyeri Senggama 2 6 
Perdarahan diluar siklus 2 6 
Nyeri Panggul 1 3 
Terduga Myom 1 3 
Post - op Usus Buntu 1 3 
Benjolan 1 3 
Jumlah 35 100% 

Berdasarkan tabel 3. dapat diketahui bahwa 
karakter is t ik  responden berdasarkan a lasan 
memeriksakan diri ke dokter menujukan bahwa sebagian 
besar yang mendorong responden untuk  memeriksakan 
diri ke dokter adalah untuk melakukan program hamil yaitu 
37% (13 responden) dari total keseluruhan 35 responden. 
Hal ini mungkin dipengaruhi oleh lokasi pengambilan 
sampel di klinik fertilitas.

Gambar 3. Distribusi Karakteristik Responden 

Berdasarkan Jenis Obat Pengurang 

Gejala yang Dikonsumsi Pasien

80%

Pada penelitian ini diketahui bahwa bahwa 
hampir sebagian besar responden mengeluhkan nyeri 
yaitu sebanyak 86% (30 responden) dari total keseluruhan 
35 reponden. Berdasarkan gambar 3. diperoleh data 
distribusi frekusensi jenis obat pengurang gejala yang 
dikonsumsi pasien bervariasi antara lain dari obat 
pengurang nyeri, herbal/jamu, dan pil kontrasepsi oral 
yang menunjukkan bahwa sebagian besar responden 
yaitu sebanyak 80% (12 responden) dari total 15 
responden yang mengonsumsi obat pengurang nyeri.

198  Jurnal Kesehatan Soetomo, , hlm 196 - 202Volume 8, Nomor  20214, Des 



Gambar 4. Distribusi Karakteristik Responden 

Berdasarkan Jenis Diagnosis Lain

Pada penelitian dapat diketahui bahwa 
karakteristik responden berdasarkan diagnosis lain 
menujukan bahwa sebagian besar responden tidak 
mendapat diagnosis lain yaitu sebanyak 66% (23 
responden) dari total keseluruhan 35 responden dan untuk 
34% (12 responden) lainnya mendapat diagnosis lain 
seperti kista, IBS (irritable bowel syndrome), myom, PCOS 
(polycystic ovarian syndrome), perlengketan rahum, AUB 
(abnormal uterine bleeding), dan dispesia. Pada gambar 
4. dapat dilihat bahwa kista memiliki persentase diagnosis 
lain terbanyak yaitu 25% (3 responden) dari 12 responden.

Berdasarkan tabel 4. diperoleh hasil bahwa 
karakteristik responden berdasarkan jumlah dokter yang 
dikunjungi menunjukkan bahwa sebagian besar 
responden mengunjungi 1-2 dokter yaitu sebanyak 46% 

Tabel 5. Distribusi Karakteristik Responden Berdasarkan 
Data Interval Waktu Penegakan Diagnosis 
Endometriosis

Data Interval 
Waktu 

Rata-rata 
(tahun)

 
SD Maks Min 

Onset gejala – 

konsultasi 
ginekologi 
pertama  

4,85 7,10 31 0 

Konsultasi 
ginekologi pertama 
– diagnosis 

0,6 1,26 5 0 

Onset gejala – 
diagnosis  

5,7 7,06 31 0 

Tabel 4. Distribusi Karakteristik Responden Berdasarkan 

Jumlah Dokter yang di Kunjungi

Dokter yang di 
Kunjungi 

Frekuensi Rata-rata waktu 
diagnosis (tahun)

 N % 

1-2 dokter  16 46 5,5 

3-4 dokter 14 40 6,5 
5-6 dokter 5 14 4,6 
Jumlah 35 100%  

Tabel 6.  Analisis Signifikansi Faktor Yang Mempengaruhi Terhadap Waktu Diagnosis Endometriosis

(16 responden) dari jumlah total keseluruhan 35 
responden dengan rata-rata waktu diagnosis responden 
5,5 (tahun). 

Data yang diperoleh dari 35 responden 
menunjukkan bahwa perkiraan rata-rata waktu mulai dari 
gejala muncul hingga mendapat diagnosis adalah kurang 
lebih 5,7 (tahun). Rata-rata waktu yang dibutuhkan dari 
gejala muncul hingga konsultasi ke dokter spesialis adalah 
kurang lebih 4,85 (tahun) sedangkan rata-rata waktu 
antara konsultasi ke dokter spesialis hingga diagnosis 
adalah 0,6 (tahun). Distribusi interval waktu penegakan 
diagnosis endometriosis pada penelitian ini disajikan pada 
tabel 5.

Anlisis hasil penelitian dilakukan untuk 
mengetahui adanya hubungan antar variabel independen 
yaitu pengetahuan pasien mengenai endometriosis, 
konsumsi obat pengurang gejala, diagnosis lain, 
normalisasi nyeri haid, edukasi menstruasi oleh ibu, dan 
lokasi layanan kesehatan terhadap variabel dependen 
yaitu waktu diagnosis pada pasien endometriosis. Uji 
stastitik yang digunakan yaitu uji normalitas dan 
homogenitas kemudian uji non-parametrik menggunakan 
Mann-Whitney test.
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Berdasarkan tabel 6, sebagian besar responden 
tidak pernah mendengar istilah endometriosis sebelum 
berkunjung ke dokter (71%). Responden yang tidak 
mengetahui istilah endometriosis memiliki rata-rata waktu 
diagnosis yang lebih lama. Responden yang 
mengonsumsi pengurang gejala dengan yang tidak sama 
jumlahnya. Responden yang mengonsumsi pengurang 
gejala memiliki rata-rata waktu diagnosis yang lebih lama. 
Sebagian besar responden pada penelitian ini tidak 
mendapat pemberian pengurang gejala dari dokter (53%). 
Responden yang tidak diresepi pengurang gejala oleh 
dokter mememiliki rata-rata waktu diagnosis yang lebih 
cepat. Dalam penelitian ini sebagian besar responden 
menormalisasi nyeri haid (87%). Responden yang 
menormalisasi nyeri haid memiliki rata-rata waktu 
diagnosis yang lebih lama. Sebagian besar responden 
pada penelitian ini mendapatkan edukasi menstruasi dari 
ibu, dan ibu menganggap menstruasi sebagai sesuatu 
yang positif (57%). Responden yang mendapatkan 
edukasi menstruasi dari ibu memiliki rata-rata waktu 
diagnosis yang lebih lama. Pada penelitian ini sebagian 
besar responden tidak mendapat diagnosis lain (66%). 
Responden tanpa diagnosis lain memiliki rata-rata waktu 
diagnosis yang lebih cepat. 

PEMBAHASAN

Data yang diperoleh dari 35 responden 
menunjukkan bahwa perkiraan rata-rata waktu mulai dari 
gejala muncul hingga mendapat diagnosis adalah kurang 
lebih 5,7 (tahun). Responden yang paling lama mendapat 
diagnosis membutuhkan waktu kurang lebih 31 tahun. 
Hasil data tersebut jika dibandingkan dengan penelitian 
lain ada beberapa penelitian yang hasilnya mendekati, 
tetapi juga ada penelitian lainnya yang cukup berbeda 
dikarenakan variasi jumlah sampel dan juga faktor 
demografis dari responden. Rata- rata lama waktu 
penegakan diagnosis endometriosis adalah 6.7 tahun 
(Nnoaham dkk., 2011), 3,3 tahun di Guangzhou, hingga 
10,7 tahun di Siena, Italia (Nnoaham dkk., 2011). Studi 
lainnya melaporkan waktu yang dibutuhkan untuk 
mencapai diagnosis rata-rata 8 tahun di Inggris dan 
Spanyol (Ballard, Lowton dan Wright, 2006; Nnoaham 
dkk., 2011), 6,7 tahun di Norwegia (Ballard, Lowton dan 
Wright, 2006), 7–10 tahun di Italia dan 4-5 tahun di Irlandia 
dan Belgia (Nnoaham dkk., 2011). Pada penelitian yang 
dilakukan Hudelist dkk. (2012) didapatkan hasil rata-rata 
waktu diagnosis antara onset hingga mendapat diagnosis 
adalah 10,4 tahun. Pada penelitian ini juga terdapat  5  
responden hanya dengan keluhan infertilitas tanpa nyeri, 3 
dari 5 responden memiliki waktu diagnosis <1 tahun. 
Responden lain mememiliki waktu diagnosis 1 tahun  
disebabkan oleh adanya diagnosis lain diikuti responden 
lainnya yang membutuhkan 2 tahun  setelah mengunjungi 
4 dokter. Waktu diagnosis 0-2 tahun ini jauh lebih cepat 
dibandingkan waktu diagnosis responden lainnya yang 
disertai keluhan nyeri.

Pada penelitian ini rata-rata waktu yang 
dibutuhkan dari gejala muncul hingga konsultasi ke dokter 
spesialis adalah kurang lebih 4 tahun 10 bulan sedangkan 
rata-rata waktu antara konsultasi ke dokter spesialis 
hingga diagnosis adalah 7 bulan. Pada penelitian yang 
dilakukan Hudelist dkk. (2012) didapatkan hasil yang 
cukup berbeda, pada penelitian tersebut didapatkan hasil 
rata-rata waktu diagnosis antara onset hingga kunjungan 
dokter spesialis pertama adalah 2 tahun 8 bulan, 

sedangkan rata-rata waktu yang dibutuhkan dari 
konsultasi spesialis pertama hingga diagnosis akhir 
adalah 7 tahun 8 bulan. Hasil penelitian Hudelist dkk. 
(2012) menunjukkan bahwa penundaan penegakan 
diagnosis utamanya terjadi pada tingkat dokter, 
sedangkan pada penelitian ini didapatkan bahwa 
penundaan terutama terjadi pada tingkat individu. Akan 
tetapi pada penelitian lain oleh Staal, van der Zanden, dan 
Nap (2016) dinyatakan bahwa penundaan utamanya 
adalah 'keterlambatan pasien', mungkin keengganan 
untuk mencari bantuan medis. Perbedaan tersebut 
mungkin dikarenakan oleh pola perilaku pengobatan di 
kalangan masyarakat urban cenderung di dominasi oleh 
tindakan self-care termasuk swamedikasi dengan obat 
modern dan obat tradisional/herbal; dan kombinasi 
tindakan antara self-care dan mencari rujukan/konsultasi 
(Widayati, 2012)

Pada penelitian ini sebagian besar responden 
tidak pernah mendengar istilah endometriosis sebelum 
berkunjung ke dokter. Sedikitnya responden yang 
mengetahui tentang istilah endometriosis menunjukkan 
bahwa masih kurangnya sosialisasi terkait endometriosis 
dikalangan masyarakat, untuk memperoleh informasi 
dimulai dari inisiatif responden yang sebagian besar 
berusaha mencari melalui media internet.  Pada penelitian 
ini uji statistik menunjukkan tidak ada perbedaan waktu 
diagnosis yang signifikan antara responden yang 
mengetahui istilah endometriosis sebelum mengunjungi 
dokter dengan responden yang tidak, akan tetapi rata-rata 
waktu diagnosis responden yang tidak mengetahui istilah 
endometriosis lebih lama dibandingkan dengan 
responden yang mengetahui istilah endometriosis. Tidak 
banyak perbandingan yang bisa diperoleh terkait data 
hubungan antara pengetahuan terkait  ist i lah 
endometriosis terhadap waktu diagnosis endometriosis, 
akan tetapi, menurut Hudelist dkk. (2012) inisiatif 
meningkatkan kesadaran masyarakat dapat membantu 
untuk meningkatkan pengetahuan umum endometriosis 
sebagai penyebab utama untuk nyeri haid dan subfertilitas 
sehingga menurunkan penghalang bagi wanita yang 
terkena endometriosis untuk mencari saran spesialis 
dengan dini
 Berdasarkan hasil uji statistik dapat diketahui 
bahwa tidak ada perbedaan waktu diagnosis yang 
signifikan antara responden yang mengonsumsi obat 
pengurang gejala dengan responden yang tidak 
mengonsumsi obat pengurang gejala sebelum konsultasi 
ke dokter (Asymp.Sig. = 0,453), akan tetapi rata-rata 
waktu diagnosis responden yang tidak mengonsumsi 
pengurang gejala lebih cepat dibandingkan dengan 
responden yang tidak.  Hasil uji statistik ini berbeda 
dengan penelitian yang dilakukan oleh Ballard, Lowton, 
dan Wright (2006) menyebutkan adanya hubungan antara 
penggunaan obat pereda gejala dengan penundaan 
diagnosis, melalui wawancara terhadap 28 responden. 
Akan tetapi, pada penelitian yang dilakukan oleh Hudelist 
dkk. (2012) didapatkan bahwa nilai P dari penggunaan 
terapi hormonal dan pengobatan pengurang nyeri secara 
berurutan menunjukkan nilai 0,39 dan 0,11 yang 
menunjukkan tidak ada hubungan antara konsumsi 
pengurang gejala tersebut dengan waktu diagnosis 
endometriosis. 

Pada penelitian ini diketahui tidak ada perbedaan 
waktu diagnosis yang signifikan antara responden yang 
diresepi obat pengurang gejala oleh dokter dengan 
responden yang tidak diresepi obat pengurang gejala oleh 

.
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dokter sebelum terdiagnosis endometriosis (Asymp.Sig. = 
0,052). Namun, Responden yang tidak diresepi 
pengurang gejala oleh dokter mememiliki rata-rata waktu 
diagnosis yang lebih cepat dibandingkan dengan 
responden yang diresepi pengurang gejala oleh dokter. 
Sebagian besar responden pada penelitian ini tidak 
mendapat pemberian pengurang gejala dari dokter. Hal ini 
sedikit berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh 
Ballard, Lowton, dan Wright (2006) yang menyatakan 
bahwa wanita sering diresepkan obat-obatan hormonal, 
seperti pil kontrasepsi oral, atau mereka menjadi hamil, 
sehingga gejala-gejala mereka hilang sementara. 
Walaupun gejala mereda tentu disambut baik, wanita 
masih belum memiliki diagnosis untuk gejala mereka. 
Karena banyak wanita dengan endometriosis akan 
mengalami pengurangan nyeri panggul mereka dengan 
NSAID (nonsteroidal anti-inflammatory drugs) dan 
perawatan kontrasepsi, diagnosis endometriosis mereka 
mungkin ditunda sampai penyakit mereka berkembang 
bertahun-tahun setelah presentasi awal mereka. Kadang-
kadang wanita dengan nyeri panggul diobati dengan 
NSAID dan kontrasepsi tetapi tidak ada pengurangan 
yang signifikan dalam gejala nyeri terjadi. Untuk para 
wanita ini, pertimbangan cepat harus diberikan untuk 
menawarkan laparoskopi untuk menentukan penyebab 
rasa sakit mereka (Barbieri, 2017). 

Pada penelitian ini diketahui bahwa tidak ada 
perbedaan waktu diagnosis yang signifikan antara 
responden yang menormalisasi nyeri haid dengan 
responden yang tidak menormalisasi nyeri haid 
(Asymp.Sig. = 0,098). Hasil ini berbeda dengan penelitian 
yang dilakukan oleh Hudelist dkk. (2012) yang 
menyatakan bahwa hubungan yang signifikan juga 
ditemukan antara wanita yang memahami gejala mereka 
sebagai 'normal' dibandingkan dengan responden tanpa 
normalisasi gejala (P = 0,04). Dismenore dapat dianggap 
normal atau sebagai 'bagian dari menjadi seorang wanita'. 
Tidak mengherankan, kelompok ini ragu-ragu dan 
m e m b u t u h k a n  w a k t u  l e b i h  l a m a  u n t u k  
mengkomunikasikan masalah atau mencari nasihat medis 
(Hudelist dkk., 2012). Hampir seluruh responden pada 
penelitian ini melakukan normalisasi terhadap nyeri haid. 
Penelitian lain yang dilakukan oleh Ballard, Lowton, dan, 
Wright (2006) menyatakan bahwa wanita sering menunda 
melaporkan gejala mereka ke dokter karena mereka 
menganggapnya 'normal'. Meskipun menstruasi mereka 
bermasalah, dan sering mengganggu kehidupan mereka, 
wanita menganggap diri mereka 'sial' daripada sakit. 
Kerabat keluarga lain, yang juga melaporkan mengalami 
kesulitan menstruasi, sering kali mengkonfirmasi persepsi 
ini. Pengalaman awal rasa sakit jarang dibicarakan 
dengan teman-teman, sebagian karena wanita merasa 
malu untuk melakukannya, dan sebagian karena mereka 
tidak ingin terlihat lemah dan tidak mampu mengatasi apa 
yang mereka pikir normal, walaupun menyakitkan. Untuk 
mengatasi rasa sakit, wanita melaporkan menarik diri dari 
kegiatan sosial, menghabiskan waktu di tempat tidur dan 
kadang-kadang mengambil tingkat analgesia yang 
berpotensi berbahaya. 

Berdasarkan hasil uji statistik dapat diketahui 
bahwa tidak ada perbedaan waktu diagnosis yang 
signifikan antara responden yang mendapat edukasi 
terkait menstruasi dengan responden yang tidak 
(Asymp.Sig. = 0,933). Hasil ini berbeda dibandingkan 
dengan penelitian oleh Hudelist dkk. (2012) membahas 
bahwa ibu yang memandang/menganggap menstruasi 

sebagai sesuatu yang positif mempengaruhi waktu 
diagnosis endometriosis dengan nilai P <0,01. Sebagian 
besar responden pada penelitian ini mendapatkan 
edukasi menstruasi dari ibu, dan ibu menganggap 
menstruasi sebagai sesuatu yang positif. Penelitian oleh 
Gupta dkk. (2018) membahas terkait stigma menstruasi 
terutama di kalangan remaja perempuan. Pada kelompok 
remaja perempuan ada konsensus bahwa menstruasi 
distigmatisasi. Peserta penelitian mendiskusikan 
bagaimana menstruasi sering dikaitkan dengan 
kelemahan dan dianggap tabu karena mereka 
menyangkut masalah kesehatan perempuan dan anatomi 
perempuan. Stigma ini menghalangi pembicaraan tentang 
menstruasi secara umum dan dapat meluas ke gejala 
endometriosis.  Peran ibu sangat penting dalam 
pemberian informasi. Ibu adalah sumber informasi 
pertama tentang menstruasi, sehingga terhindar dari 
pemahaman yang salah mengenai kebersihan menstruasi 
dan kesehatan reproduksi (Suryati, 2012). 

Pada penelitian ini diketahui tidak ada perbedaan 
waktu diagnosis yang signifikan antara responden yang 
memiliki diagnosis lain dengan responden yang tidak 
(Asymp.Sig. = 0,381).  Hudelist dkk. (2012) dalam 
penelitiannya membahas bahwa adanya diagnosis lain 
mempengaruhi waktu diagnosis endometriosis dengan 
nilai P <0,01. Pada penelitian tersebut, pasien paling 
sering mendapat diagnosis chronic pelvic pain syndrome, 
dengan total 57 responden dari 127 pasien. Sebagian 
besar responden pada penelitian ini tidak ada mendapat 
diagnosis lain. Hasil ini cukup berbeda dengan penelitian 
yang dilakukan oleh Hudelist dkk. (2012) dimana faktor 
yang terkait dengan keterlambatan diagnostik 
endometriosis dalam analisis ini termasuk misdiagnosis, 
dan sebagian besar pasien (74,3%) menerima setidaknya 
satu misdiagnosis.

Uji statistik pada seluruh penelitian ini yang 
menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan 
dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti lokasi 
penelitian dan kebudayaan yang berbeda dari penelitian 
lain. Pada penelitian ini hampir sebagian besar tidak 
mengetahui istilah endometriosis dan juga menormalisasi 
nyeri haid atau dismenore. Di Indonesia tidak banyak yang 
menyadari bahwa dismenore yang tidak biasa bisa 
menjadi salah satu awal dari suatu penyakit misalnya 
endometriosis, sehingga perlu diberikan edukasi tentang 
dismenore sebagai upaya deteksi dini terjadinya kasus 
endometriosis (Andriyani, Sumartini dan Afifah, 2017). Hal 
ini dapat dilihat dari kategori berpengetahuan kurang 
terkait dismenore masih hampir setengah jumlah 
responden pada siswi SMP (sekolah menengah pertama) 
di kota bandung (Andriyani, Sumartini dan Afifah, 2017)

Faktor lain diluar faktor individu juga dapat 
mempengaruhi hasil, seperti dari sisi dokter. Baik faktor 
pasien dan dokter berkontribusi pada keterlambatan yang 
dilaporkan antara onset gejala dan diagnosis 
endometriosis (Ballard, Lowton dan Wright, 2006; Seear, 
2009). Membedakan dismenore karena penyebab primer 
dan sekunder sulit bagi pasien dan dokter.  Wanita 
mungkin menyembunyikan parahnya nyeri haid untuk 
menghindari rasa malu karena menarik perhatian pada diri 
mereka sendiri dan dicap karena tidak mampu 
mengatasinya.  Yang paling mengecewakan adalah 
banyak wanita dengan endometriosis melaporkan bahwa 
mereka bertanya kepada dokter mereka apakah 
endometriosis bisa menjadi penyebab dismenore parah 
mereka dan diberi tahu, "Tidak." (Ballard, Lowton dan 

.
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Wright, 2006; Seear, 2009). Pada penelitian oleh Y 
Weintraub (2014) yang meneliti tentang penundaan 
diagnosis endometriosis berdasarkan pengambilan 
keputusan ginekolog, sebagian besar responden 
menjawab memang ada penundaan yang signifikan dalam 
diagnosis endometriosis.  Hal ini terutama dikaitkan 
dengan kesadaran yang rendah tetapi juga karena tidak 
adanya tes diagnostik non-invasif sederhana yang valid. 
Wanita tidak mungkin dirujuk ke pusat perawatan khusus, 
kecuali mereka menanggung simptom penyakit yang 
parah.

Hubungan antar faktor yang diuji dalam 
penelitian ini juga dapat mempengaruhi hasil, antar faktor 
tidak berdiri sendiri. Sebagai salah satu contoh, pada  
responden yang mengetahui tentang endometriosis, satu 
diantaranya membutuhkan waktu 15 tahun untuk 
mendapat diagnosis, responden ini diketahui 
mengonsumsi pengurang gejala dan juga diberikan 
pengurang gejala oleh dokter, responden menormalisasi 
nyeri haid, dan mendapat diagnosis lain yaitu PCOS. 
Responden tersebut membutuhkan 11 tahun untuk 
mencari pengobatan ke spesialis semenjak gejala muncul, 
dan yang mendasari adalah keinginan untuk memiliki 
keturunan. Hubungan antar faktor yang mempengaruhi 
juga bisa dilihat jika membandingkan antar kelompok 
waktu diagnosis <1 tahun dengan kelompok >10 tahun. 
Pada kelompok responden dengan waktu diagnosis <1 
tahun disertai keluhan nyeri meskipun sebagian besar 
responden tidak mengetahui istilah endometriosis, (3/5) 
responden  tidak mengonsumsi pengurang gejala, (4/5) 
responden tidak diresepi pengurang gejala oleh dokter, 
dan (3/5) tidak memiliki diagnosis lain. Pola yang berbeda 
terlihat pada kelompok dengan waktu diagnosis >10 tahun 
dimana sebagian besar (4/5) responden mengonsumsi 
pengurang gejala, meskipun faktor lain mirip dengan 
kelompok dengan waktu diagnosis <1 tahun.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan
Rata-rata waktu antara onset gejala hingga 

diagnosis adalah 5,7 (tahun). Sebagian besar informasi 
terkait endometriosis diperoleh dari internet. Sebagian 
besar responden mengeluhkan gejala nyeri haid. Program 
hamil menjadi alasan sebagian besar responden 
mengunjungi dokter. Obat pengurang nyeri merupakan 
pengurang gejala yang paling banyak dikonsumsi. 
Sebagian besar responden mengunjungi 1-2 dokter. Tidak 
didapatkan hubungan yang signifikan antara pengetahuan 
terkait endometriosis, konsumsi pengurang gejala, 
normalisasi nyeri haid, edukasi menstruasi oleh ibu, 
diagnosis lain dengan waktu diagnosis endometriosis 
pada penelitian ini. Hasil tersebut dapat dipengaruhi oleh 

lokasi penelitian, faktor lain yang mempengaruhi waktu 
diagnosis dari sisi dokter, dan hubungan antar faktor yang 
diteliti dalam penelitian. 

Saran
Saran untuk penelitian lanjutan adalah meneliti 

lebih lanjut terkait signifikansi hubungan antar faktor yang 
mempengaruhi waktu diagnosis endometriosis, faktor 
yang mempengaruhi waktu diagnosis endometriosis dari 
sisi dokter, meneliti tentang tes diagnostik endometriosis 
non-invasif sederhana yang valid.
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ABSTRACT: Background: Polypharmacy in elderly patients is often associated with a decrease in their quality of life. According to the 
WHO, polypharmacy can be defined as the consumption of five or more drugs. Objective: This study aims to determine whether there is a 
correlation between polypharmacy and the quality of life of the elderly in the geriatric department of Dr. Soetomo Hospital, Surabaya. 
Methods: This study is an observational analytic study to obtain primary data in the form of an EQ-5D-5L questionnaire and secondary data 
in the form of outpatient medical records at the Geriatric Clinic from 11 February 2020 to 28 February. 20 subjects matched the inclusion 
criteria and were given the EQ-5D-5L questionnaire to measure the quality of life of the subjects. Results: Among the 20 subjects, the 
highest number of drugs consumed by the subjects was 9 drugs found in 5 subjects (25%) and the lowest was in 6 drugs consumed by 2 
subjects (10%). Based on the EQ-5D-5L, the results that most subjects complained about were pain, anxiety, and mobility and the least on 
self-care. This study used bivariate analysis with gamma correlation test and the results obtained were > 0.005 so that it could be interpreted 
as H0, namely the initial hypothesis was rejected or there was no correlation between polypharmacy and the quality of life of the elderly. 
Conclusion: This study shows that there is no correlation between polypharmacy and the quality of life of the elderly 

Keywords: Elderly, Polypharmacy, Quality of Life

ABSTRAK: Latar Belakang: Polifarmasi pada pasien lansia sering dikaitkan dengan penurunan kualitas hidup mereka. Menurut WHO 
polifarmasi dapat didefinisikan sebagai pengonsumsian obat berjumlah lima atau lebih. Tujuan: Penelitian ini memiliki tujuan untuk melihat 
apakah adanya korelasi antara polifarmasi dengan kualitas hidup lansia di poli geriatri RSUD Dr Soetomo Surabaya. Metode: Penelitian ini 
merupakan penelitian dengan metode analitik observatif untuk mendapatkan data primer berupa kuesioner EQ-5D-5L dan data sekunder 
berupa rekam medis pasien rawat jalan pada Poli Geriatri dalam kurun waktu 11 Februari 2020 hingga 28 Februari. Didapatkan 20 subjek 
yang sesuai dengan kriteria inklusi dan diberi kuesioner EQ-5D-5L untuk mengukur kualitas hidup subjek. Hasil: Diantara 20 subjek 
didapatkan jumlah obat tertinggi yang dikonsumsi oleh subjek adalah 9 obat yang terdapat pada 5 subjek (25%) dan terendah pada 6 obat 
yang dikonsumsi oleh 2 subjek (10%). Berdasarkan EQ-5D-5L hasil yang terbanyak dikeluhkan oleh subjek adalah nyeri, cemas dan 
mobilitas dan terdikit pada perawatan diri. Penelitian ini menggunakan analisis bivariate dengan uji korelasi gamma dan didapatkan hasil 
dengan > 0.005 sehingga dapat diartikan sebagai H0 yaitu hipotesis awal ditolak atau tidak adanya korelasi antara polifarmasi dengan 
kualitas hidup lansia. Simpulan: penelitian ini menunjukan bahwa tidak adanya korelasi antara polifarmasi dengan kualitas hidup lansia 

Kata kunci: Lansia, Polifarmasi, Kualitas Hidup

Korespondensi: Erikavitri Yulianti / Departemen/SMF Kedokteran Jiwa, Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga - RSUD Dr. Soetomo, Jl. 
Mayjen Prof. Dr. Moestopo No.6-8, Airlangga, Kec. Gubeng, Kota SBY, Jawa Timur 60286, Telepon : +62816531943, E-mail : 
erika.fitri@fk.unair.ac.id

PENDAHULUAN

Peningkatan terbesar angka lansia akan terjadi 
pada negara berkembang (CDC, 2003). Dengan 
meningkatnya jumlah lansia, meningkat pula tuntutan 
terhadap sistem kesehatan masyarakat dan layanan 
medis maupun sosial (CDC, 2003). Permasalahan 
kesehatan lansia selain fisik juga mencakup dari aspek 
psikologis, sosial dan ekonomi (Pranarka, 2011). Hal itu 
menyebabkan sering ditemukannya lansia dengan kondisi 
multipatologi yaitu kondisi pasien dimana jumlah penyakit 
kronis yang lebih dari satu, sekitar 80% dari populasi lansia 
memiliki kondisi ini (Goldman, 2012; CDC, 2003). Populasi 
yang menua dengan kondisi ini akan menyebabkan 
peningkatan resep obat hingga menjadi berlebihan atau 
disebut dengan polifarmasi (Salih, 2013). Sindrom geriatri 
juga bisa berawal dari penyakit iatrogenik yang 
disebabkan dengan banyaknya obat-obatan yang 
dikonsumsi oleh pasien atau biasa disebut dengan 
polifarmasi (Pranarka, 2011). Interaksi antara obat yang 

dikonsumsi dengan pasien geriatri juga dapat 
menyebabkan penurunan kualitas hidup pasien dari aspek 
fisik dan biaya (Dasopang, 2015).

Menurut WHO polifarmasi sering didefinisikan 
sebagai pengonsumsian obat berjumlah lima atau lebih 
secara rutin (WHO, 2019). Obat dapat meningkatkan 
kualitas hidup bagi lansia, tetapi jika digunakan secara 
tidak tepat dapat menyebabkan hasil kesehatan yang 
merugikan (Lindblad, 2005). Polifarmasi sebagian besar 
merupakan masalah lanjut usia (Prybys, 2002). Pada 
penelitian yang dilaksanakan di University of Gondar, 
Ethiopia menunjukan bahwa dari 150 lansia sebagai 
subjek penelitian, 3/4 dari subjek terbukti memiliki kualitas 
hidup yang buruk karena polifarmasi (Tegegn et al., 2019). 
Risiko-risiko polifarmasi dapat diminimalkan dengan 
mengidentifikasi prevalensi masalah potensial ini pada 
populasi yang berisiko tinggi dan dengan meningkatkan 
kesadaran antara pasien dan pemberi jasa perawatan 
kesehatan (Rambhade, 2012).

Sejauh yang peneliti temukan, topik studi 
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mengenai korelasi polifarmasi dengan kualitas hidup 
masih sedikit diteliti dan cenderung jarang dibahas lebih 
dalam. Hasil yang didapatkan pada penelitian ini 
diharapkan dapat menemukan mengenai korelasi 
polifarmasi dengan kualitas hidup lansia di Poli Geriatri Dr. 
Soetomo Surabaya dan dapat bermanfaat untuk 
mengembangkan layanan Poli Geriatri serta RSUD Dr. 
Soetomo, menambah wawasan untuk pembaca dan 
sebagai upaya pencegahan terjadinya polifarmasi.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian analitik 
observatif untuk mendapatkan data primer berupa 
kuesioner EQ-5D-5L yang disusun oleh Euroqol yaitu 
sebuah yayasan riset yang menjalankan penelitian ilmiah 
dan pengembangan instrumen yang berhubungan 
dengan kesehatan. Instrumen ini terdiri dari lima dimensi 
yaitu mobilitas, perawatan diri, aktivitas, nyeri, dan cemas. 
Kelima dimensi ini memiliki lima level kategori respon yaitu 
tidak bermasalah, sedikit bermasalah, sedang, berat dan 
berat sekali. Respon dari subjek akan dikodekan sebagai 
angka satu digit yang menyatakan tingkat keparahan yang 
dipilih di setiap dimensi. Contoh, 'sedikit bermasalah' 
karena subjek memiliki sedikit masalah dalam berjalan 
maka pada dimensi mobilitas akan diberi kode sebagai '2'. 
Angka kelima dimensi tersebut dapat digabungkan 
dengan kode 5 angka yang menggambarkan kondisi 
kesehatan subjek; sehingga akan didapatkan 21111 
berarti sedikit masalah dalam dimensi mobilitas dan tidak 
ada masalah di dimensi lain mana pun. Data yang ada 
akan dianalisa dan dilihat dimensi manakah yang 
persentasenya paling tinggi diantara kelima dimensi 
lainnya. Data sekunder pada penelitian berupa rekam 
medis pasien rawat jalan pada Poli Geriatri dalam kurun 
waktu 11 Februari 2020 hingga 28 Februari.

Kriteria inklusi pada penelitian ini adalah 1) 
semua pasien di Poli Geriatri RSUD Dr. Soetomo yang 
menerima terapi farmakologis secara polifarmasi 5 (lima) 
obat minimal 3 (tiga) bulan, 2) pasien tidak sakit berat 
(sadar, tidak sempoyongan, dapat berkomunikasi, dll), 3) 
mampu membaca atau dapat menjawab saat dibacakan 
kuesioner EQ-5D-5L oleh penelitian. Untuk kriteria 
eksklusi penelitian ini adalah
1) pasien yang menolak menjadi subjek penelitian, 2) 
pasien yang menerima terapi farmakologis sebanyak 5 
(lima) obat dalam kurun waktu 11 Februari 2020 hingga 28 
Februari 2020, 3) pasien yang tidak mengkonsumsi obat 
dalam kurun waktu minimal 3 (tiga) bulan.

Variabel terikat pada penelitian ini adalah EQ-
5D-5L subjek dan variabel bebas yang digunakan adalah 
kasus polifarmasi yang mencakup jenis kelamin, usia, 
jumlah obat, jenis obat dan diagnosa pada pasien di Poli 
Geriatri RSUD Dr. Soetomo. Analisis analitik observatif 
dengan analisis bivariat dan uji korelasi dengan metode 
gamma menggunakan SPSS Ver.25.

Keterangan kelaikan etik pada penelitian ini 
didapatkan dari Komite Etik Penelitian Kesehatan RSUD 
D r .  S o e t o m o  S u r a b a y a  d e n g a n  n o m o r  
1776/KEPK/1/2020.

HASIL

Data penelitian yang diperoleh adalah 25 subjek 
penelitian, namun data yang memenuhi kriteria inklusi 
sejumlah 20 subjek.

Tabel 1. Karakteristik subjek berdasarkan usia dan jenis 
kelamin

kategori n % Variabel  (N = 20)
  

  
    

Usia 61 - 65 2 10 
 66 - 70 5 25 

 71 - 75 5 25 
 76 - 80 5 25 

 81 - 85 3 15     

Jenis kelamin Pria 7 35 
 Wanita 13 65 
    

Tabel 2. Karakteristik subjek berdasarkan jumlah obat 
yang dikonsumsi dan jenis golongan obat

Variabel kategori  n  % (N = 20)
    

    
Jumlah obat 5 Obat 3 15 
yang  

  

dikonsumsi 
6 Obat 2 10 

 
7 Obat 3 15 

 
8 Obat 4 20 

 
9 Obat 5 25 

 
10 Obat 3 15     

Golongan Vasodilator 7 5.5 
obat     Diuretik 8 6.3 

 Calcium Channel 10 7.9 
 Blocker   
 Beta Blocker 11 8.7 
 Xanthine Oxidase 6 4.7 
 Inhibitor   

Antibiotik Gol. 1 0.8 
Sefalosporin   
Opioid 2 1.6 
ACE Inhibitor 7 5.5 
Statin 5 3.9 
PPI 3 2.4 
Mukolitik 3 2.4 
AntiKoagulan 1 0.8 
Angiotensin 6 4.7 
Receptor Blocker   
Alpha Blocker 1 0.8 
5α-Reductase 1 0.8 
inhibitor   
Suplemen 10 7.9 
Kortikosteroid 2 1.6 
Antiulcerant 1 0.8 

    

 

NSAID                       6           4.7
Anti Histamin             5           3.9
Anti Depresan           4            3.1
Benzodiazepin          3            2.4
Gallstone                   1           0.8
Dissolution Agents
Analgesik                  4            3.1
AntiKonvulsan           2           1.6
Sulfonilurea               4            3.1
Antidiabetes,             3            2.4
inhibitor alfa-glukosidase
ARB                          2            1.6
OAINS                      2            1.6
Bronkodilator            1            0.8
Acetylcholinester      2            1.
ase Inhibitor(AChEI)
Antiparkinson           1            0.8
Antiplatelet               1            0.8
Tiazolidindion           1            0.8

6



 
  

 

Pada tabel 1 didapatkan subjek penelitian 
dengan usia tertinggi terdapat pada pada kelompok usia 
66 – 70 tahun, 71 – 75 tahun dan 76 – 80 tahun yang sama-
sama berjumlah 5 subjek (25%) dan terendah terdapat 
pada kelompok usia 61 – 65 tahun yaitu sejumlah 2 subjek 
(10%). Subjek penelitian berkelamin wanita berjumlah 13 
subjek (65%) yaitu lebih tinggi dibandingkan subjek pria 
yang sebanyak 7 subjek (35%).

Pada tabel 2 didapatkan Subjek dianggap 
sebagai polifarmasi jika mengonsumsi 5 obat. Jumlah obat 
tertinggi yang dikonsumsi oleh subjek adalah 9 obat yang 
terdapat pada 5 subjek (25%) dan terendah pada 6 obat 
yang dikonsumsi oleh 2 subjek (10%). Kelompok jenis 
golongan obat yang dikonsumsi subjek didapatkan 
berjumlah 34 golongan dengan total 127 obat yang 
diberikan kepada subjek penelitian. Golongan obat dengan 
persentase tertinggi terdapat pada beta blocker yang 

Tabel 3. Karakteristik subjek berdasarkan jumlah diagnosa 
penyakit per-subjek dan diagnosa penyakit

 
Variabel  Kategori n % (N = 20)

    
    
Jumlah Satu Penyakit 7 35.0 
diagnosa 

   

per-subjek 
Dua Penyakit 10 50.0 

 
Tiga Penyakit 3 15.0 

    
Diagnosa Diabetes Mellitus 10 27.7 
penyakit    

 

Hypertensive Heart 7 19.4 

 

Disease tanpa CHF   

 

Presence of 1 2.8 

 

Intraocular Lens   

 

Asthma 1 2.8 

 

Senility 5 13.9 

 

Vertigo 1 2.8 

 

Benign Neoplasm 1 2.8 

 

Meninges   

 

Chronic Ischemic 2 5.6 

 

Heart Disease   

 

Atherosclerotic Heart 1 2.8 

 

Disease   

 

Renal Disease 1 2.8 

 

Sequelae of Cerebral 2 5.6 

 

Infarct   

 

Parkinson 1 2.8 

 

Benign Paroxysmal 1 2.8 

 

Vertigo   

 

Internal Hemorrhoid 1 2.8 
Vascular Dementia 1 2.8 

  

Pada tabel 3 didapatkan bahwa setiap subjek 
didiagnosa dengan jumlah penyakit berbeda-beda yang 
merupakan suatu fenomena yang sering ditemukan di 
lansia yaitu disebut dengan multipatologi. Jumlah 
penyakit yang didiagnosa tertinggi adalah 2 penyakit pada 
10 subjek (50%) disusul oleh 1 penyakit sebanyak 7 
subjek dan terendah adalah 3 penyakit yang terdapat 
pada 3 subjek (15%). Didapatkan bahwa setiap subjek 
didiagnosa dengan jumlah penyakit yang berbeda-beda 
menghasilkan 36 penyakit dengan 16 jenis penyakit yang 
berbeda. Penyakit yang terdiagnosa tertinggi pada subjek 
adalah diabetes mellitus pada 10 subjek (27.7%) dan 
terendah adalah Presence of Intraocular Lens, vertigo, 
Benign Neoplasm Meninges, Atherosclerotic Heart 
Disease, Renal Disease, Parkinson, benign paroxysmal 
vertigo, internal hemorrhoid, vascular dementia yang 
didiagnosa pada 1 subjek (2.8%).

Tabel 4. Karakteristik subjek berdasarkan angka 

polifarmasi

Jenis Kelamin Subjek (N=25) n % 
   

   
  

Tidak 2 8.0 Polifarmasi   
Polifarmasi 23 92.0 

  

Pada subjek penelitian dengan kriteria inklusi 
maupun eksklusi didapatkan 2 subjek tidak polifarmasi 
atau sebesar 8% dan 23 subjek penelitian mengalami 
polifarmasi atau dengan persentase 92%.

Dalam kuesioner EQ-5D-5L terdapat 5 kategori 
yaitu tidak bermasalah, sedikit bermasalah, sedang, berat 
dan ekstrim. Pada mobilitas tertinggi yaitu kategori sedang 
pada 7 subjek (35%) dan terendah pada ekstrim yang 
terdapat pada 1 subjek (5%). Pada perawatan diri 
didapatkan persentase tertinggi pada kategori tidak 
bermasalah pada 13 subjek (65%) sedangkan kategori 
berat tidak dialami oleh subjek (0%). Dalam bagian 
aktivitas, didapatkan persentase tertinggi pada kategori 
tidak bermasalah pada 12 subjek (60%) dan kategori berat 
tidak dialami oleh subjek penelitian (0%). Pada nyeri 
didapatkan persentase tertinggi pada kategori sedikit 
nyeri yang dialami oleh 9 subjek (45%) dan pada kategori 
ekstrim tidak dialami oleh subjek (0%). Hasil analisis pada 

Tabel 5. karakteristik subjek berdasarkan hasil kuesioner EQ-5D-5L

 EQ –  5D – 5L   Variabel  (N = 20)
   Sedang Berat Ekstrim 

  
Tidak Bermasalah

 
Sedikit Bermasalah

   
Mobilitas 5   4 7 3 1 

25% 20% 35% 15% 5% 
13 4 1 0 2 Perawatan Diri

 65% 20% 5% 0% 10% 
Aktivitas 12 4 2 0 2 
  60% 20% 10% 0% 10% 
 Nyeri 4 9 6 1 0 
  20% 45% 30% 5% 0% 
 Cemas 9 1 8 2 0 
  45% 5% 40% 10% 0% 

dikonsumsi oleh 11 subjek (8.7%). Golongan obat yang 
hanya diberikan kepada 1 pasien (0.8%) adalah Antibiotik 
Gol. Sefalosporin, Anti Koagulan, Alpha Blocker,            
5α-Reductase inhibitor, Antiulcerant, Gallstone Dissolution 
Agents, Bronkodilator, Antiparkinson, Antiplatelet, 
Tiazolidindion.
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bagian cemas didapatkan persentase tertinggi pada 
kategori tidak cemas pada 9 subjek (45%) Sedangkan 
pada kategori ekstrim sama seperti nyeri yaitu tidak 
dialami oleh subjek (0%).

  

Tabel 6. analisis metode Gamma pada jumlah obat yang 

dikonsumsi subjek terhadap EQ-5D-5L

Gamma

  

 
(N = 20)Variabel

  
 

 
Approximate Significance Value   

  
  Mobilitas 0.670 -0.094 

Perawatan Diri 0.492 -0.165 
Aktivitas 0.746 0.072 
Nyeri 1.000 0.000 
Cemas 0.623 0.113 

Pada hasil analisis penelitian didapatkan nilai 
value pada mobilitas sebesar -0.094, perawatan diri 
senilai -0.165 yang pada kedua variabel ini interpretasinya 
adalah hubungan negatif antara polifarmasi dengan 
kualitas hidup lansia. Nilai value pada nyeri sebesar 0.000 
yang diartikan sebagai tidak adanya hubungan antara 
polifarmasi dengan nyeri. Didapatkan hasil yang berbeda 
pada aktivitas dengan nilai 0.072 yang dapat diartikan 
sebagai adanya hubungan yang lemah antara polifarmasi 
dengan aktivitas subjek dan cemas yang bernilai 0.113 
yang dapat diartikan sebagai terdapat hubungan yang 
sedang antara polifarmasi dengan cemas.

Dalam hasil analisis yang menggunakan metode 
Gamma didapatkan nilai approximate significance pada 
mobilitas (0.670), perawatan diri (0.492), aktivitas (0.746), 
nyeri (1.000) dan cemas (0.623) sehingga diartikan > 0.05 
maka diterima H0 yaitu tidak adanya korelasi antara 
variabel jumlah obat yang dikonsumsi subjek dengan 5Q-
5D-5L subjek penelitian.

PEMBAHASAN

Didapatkan data penelitian yang berjumlah 25 
sampel yang berasal dari 25 subjek, lalu kami sortir sesuai 
dengan kriteria inklusi dan eksklusi. Kriteria inklusi pada 
penelitian ini adalah i) semua pasien di poli geriatri RSUD Dr. 
Soetomo Surabaya yang menerima terapi farmakologis 
sebanyak (lima) obat selama minimal 3 (tiga) bulan, ii) pasien 
tidak sakit berat (sadar, tidak sempoyongan, dapat 
berkomunikasi, dll) dan iii) mampu membaca atau 
menjawab saat dibacakan kuesioner EQ-5D-5L oleh 
peneliti. Untuk kriteria eksklusi adalah i) pasien yang 
menolak menjadi subjek penelitian ii) pasien yang 
menerima terapi farmakologis sebanyak 5 (lima) obat 
dalam kurun 11 Februari 2020 hingga 28 Februari 2020 
dan iii) pasien yang tidak mengkonsumsi obat dalam kurun 
waktu minimal 3 (tiga) bulan. Dari 25 sampel yang kami 
dapatkan terdapat 20 sampel yang memenuhi kriteria 
inklusi.

Setelah mendapatkan sampel yang memenuhi 
kriteria inklusi maka dianalisis untuk melihat karakteristik 
subjek yang terdiri dari usia subjek, jenis kelamin, jumlah 
diagnosa penyakit per-subjek, diagnosa penyakit, jumlah 
obat yang dikonsumsi, jenis golongan obat dan hasil 
kuesioner EQ-5D-5L subjek yaitu mobilitas, perawatan 
diri, aktivitas, nyeri dan cemas. Analisis uji korelasi dengan 
menggunakan metode Gamma dilakukan dengan tujuan 
untuk mengetahui apakah adanya korelasi antara 
polifarmasi dengan kualitas hidup lansia menggunakan 

aplikasi SPSS ver. 25 for Mac. Variabel yang digunakan 
dalam uji korelasi ini adalah jumlah obat per-subjek 
dengan EQ-5D-5L subjek.

Sesuai dengan WHO, seseorang yang berusia 
60 tahun termasuk dalam populasi lansia, rentang usia 
pada data penelitian adalah usia 61 hingga 85 tahun 
dengan persentase terbanyak pada usia 66 – 70 tahun 
sebanyak 5 subjek atau 25%, 71 – 75 tahun terdapat 5 
subjek (25%) dan 76 – 80 tahun yang sama juga 5 subjek 
atau 25% (WHO, 2019). Hasil analisis ini sesuai dengan 
Badan Pusat Statistik yang menyatakan bahwa 
persentase penduduk lansia di Indonesia mayoritas 
didominasi oleh kelompok lansia muda yaitu lansia yang 
berumur 60-69 tahun dengan persentase sebesar 63,82% 
dan disusul dengan kelompok lansia madya yang sebesar 
27.68% yaitu lansia yang berumur 70 – 79 tahun. 
Meningkatnya jumlah lansia berbanding lurus dengan 
peningkatan usia harapan hidup sehingga menyebabkan 
bertambahnya persentase pada penduduk usia lanjut 
(BPS, 2020).

Pada hasil analisis didapatkan subjek wanita 
sebesar 13 wanita atau 65% yaitu lebih banyak 
dibandingkan subjek pria yang sebesar 7 subjek atau 
dengan persentase 35%. Menurut Kementrian Kesehatan 
RI, penduduk lansia di Indonesia mayoritas adalah wanita. 
Hal ini disebabkan oleh umur harapan hidup terjadi paling 
tinggi pada lansia wanita (Kemenkes, 2013). Hasil analisis 
ini didukung oleh penelitian Tegegn et al. yang didapatkan 
dari 150 subjek penelitian terdapat 101 subjek wanita atau 
sebesar 62.3% dan 49 subjek pria atau besar 
persentasenya adalah 32.7% (Tegegn et al., 2019). Pada 
penelitian oleh Tegegn et al. dan Montiel et al. dijelaskan 
bahwa tidak adanya korelasi antara jenis kelamin dengan 
buruknya kualitas hidup, sebaliknya dalam hasil 
analisisnya menunjukkan bahwa adanya hubungan 
antara baiknya kualitas hidup dengan subjek yang 
berkelamin pria (Tegegn et al., 2019; Montiel et al 2017). 
Namun perlu diingat bahwa menurut Montiel et al. terdapat 
hasil yang signifikan antara subjek wanita dan pria pada 
kualitas hidup. Kejadian ini bisa terjadi karena pada 
umumnya subjek wanita memiliki persepsi yang berbeda 
dan buruk mengenai status kesehatan mereka 
dibandingkan subjek pria, hal tersebut dapat 
menyebabkan kemungkinan adanya faktor intrinsik dan 
ekstrinsik yang mempengaruhi persepsi subjektif (Montiel 
et al., 2017).

Pada karakteristik subjek didapatkan bahwa lebih 
dari setengah populasi subjek didiagnosa dengan 2 (dua) 
penyakit. Dari 20 subjek dalam penelitian ini didapatkan 10 
subjek dengan 2 diagnosa penyakit atau sebesar 50% dan 
disusul dengan 3 subjek yang terdiagnosa dengan 3 
penyakit atau 15%. Hasil ini berkorelasi dengan penelitian 
oleh Abad –Diez et al yang menyatakan bahwa 67.5% dari 
populasi lansia menderita 2 (dua) atau lebih penyakit 
kronis (Abad – Diez et.al, 2014). Hal ini sering ditemukan 
pada pasien lansia yang biasa disebut dengan kondisi 
multipatologi yaitu kondisi pasien dimana jumlah penyakit 
kronis lebih dari satu, sekitar 80% dari populasi lansia 
memiliki kondisi ini (Goldman, 2012; CDC, 2003). Kondisi 
ini tidak disebabkan oleh proses penuaan itu sendiri dan 
tidak muncul pada semua lansia karena permasalahan 
kesehatan lansia selain fisik juga mencakup pada sisi 
psikologis, sosial dan ekonomi (Pranarka, 2011; 
Misiaszek, 2008).

Diagnosis yang paling lazim pada data penelitian 
adalah diabetes mellitus yang terdapat pada 10 subjek atau 
dengan persentase 27.7% dan hipertensi yaitu pada 7 subjek 
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atau sebesar 19.4%. Pada penelitian yang dilakukan di RSUP 
Dr. M Djamil, Padang ditunjukan bahwa tingginya angka 
penyakit diabetes mellitus kemungkinan besar disebabkan 
oleh pola hidup lansia yang buruk (Pratama et.al, 2018). 
Dengan adanya proses penuaan pada lansia, fungsi jantung 
secara mayoritas dipengaruhi oleh menurunnya elastisitas 
dan kemampuan untuk respon terhadap perubahan tekanan 
pada sistem arteri (Stern et.al, 2003). Kondisi hipertensi tidak 
dialami oleh semua lansia karena penyakit ini dipengaruhi 
oleh beberapa faktor yang salah satunya adalah obesitas 
(Goldman, 2012). Menurut Kementrian Kesehatan RI, angka 
tertinggi prevalensi obesitas pada kelompok umur menjelang 
lansia hingga lansia terdapat pada kelompok umur 55 – 64 
tahun yaitu sebesar 23.1%. Hal ini tampak bahwa angka 
obesitas cenderung meningkat pada usia produktif hingga 45 
– 54 tahun yang selanjutnya akan menurun (Kemenkes, 
2013). Hasil ini sama dengan penelitian oleh Montiel et al. 
yang dari 375 populasi subjek dalam penelitiannya 
didapatkan 330 subjek dengan kondisi hipertensi atau 88% 
dari seluruh subjek lalu disusul 197 subjek dengan kondisi 
diabetes melitus atau sama dengan 52.5% (Montiel et al., 
2017). Data penelitian juga didukung oleh penelitian Tegegn 
et al. yang dijelaskan bahwa dari 150 subjek terdapat 31 
subjek yang memiliki kondisi hipertensi atau dengan 
persentase 20.7% dan diabetes mellitus yang terdapat pada 
18 subjek atau 12% (Tegegn et al., 2019).

Seseorang dianggap sebagai polifarmasi jika 
mengonsumsi obat berjumlah 5 (lima) atau lebih secara rutin 
atau minimal selama 3 (tiga) bulan. Pada penelitian ini 
didapatkan jumlah obat tertinggi yang dikonsumsi oleh subjek 
adalah 9 obat yang terdapat pada 5 subjek (25%) dan 
terendah pada 6 obat yang dikonsumsi oleh 2 subjek (10%). 
Pada studi di London menyatakan bahwa rata-rata lansia 
pada nursing home mengonsumsi sebanyak 8 obat (Barber 
et.al, 2009). Peningkatan jumlah obat yang dikonsumsi 
meskipun minimal angka polifarmasi adalah 5 (lima) 
kemungkinan besar terjadi karena mayoritas subjek 
penelitian mengalami kondisi multipatologi atau menderita 
penyakit kronis lebih dari 1 (satu) yang secara rata-rata 
dalam 1 (satu) penyakit yang dideritanya minimal 
mengkonsumsi 3 (tiga) obat.

Kelompok jenis golongan obat yang dikonsumsi 
subjek didapatkan berjumlah 34 golongan dengan total 127 
obat yang diberikan kepada subjek penelitian. Golongan obat 
dengan persentase tertinggi terdapat pada beta blocker yang 
dikonsumsi oleh 11 subjek (8.7%) dan disusul dengan calcium 
channel blocker yaitu sebesar 7.9% atau 10 subjek. Kedua 
golongan obat tersebut pada umumnya diberikan kepada 
pasien dengan kondisi penyakit hipertensi yang merupakan 
salah satu penyakit dengan persentase tertinggi yang diderita 
oleh subjek penelitian ini. Mayoritas obat yang diberikan oleh 
profesional terhadap subjek dengan golongan beta blocker 
adalah concor dan bisoprolol. Terlihat dari lembar 
pengambilan data bahwa subjek penelitian dengan kondisi 
hipertensi cenderung diberikan kedua obat tersebut yang 
menyebabkan tingginya persentase obat dengan golongan 
beta blocker. Menurut Vögele et.al, kualitas dari beta blocker 
pada kondisi hipertensi cenderung lemah sehingga tidak 
disarankan untuk menggunakan golongan ini sebagai lini 
pertama untuk pasien dengan hipertensi (Vögele et.al, 2017). 
Pernyataan ini kemungkinan besar adalah alasan lain 
mengapa tingginya persentase beta blocker karena 
professional cenderung memberikan beberapa obat dengan 
golongan ini pada satu pasien. Adalat oros merupakan obat 
golongan calcium channel blocker dengan jumlah terbanyak 
yang diberikan kepada subjek penelitian ini. Obat untuk 
subjek dengan kondisi diabetes mellitus tidak tergambarkan 
dengan persentase yang tinggi karena disebabkan oleh obat 
dengan golongan yang bervariasi untuk penyakit tersebut. 
Pada umumnya diabetes mellitus identik dengan pengobatan 

insulin, namun dari lembar pengambilan subjek tercantum 
bahwa pasien diabetes mellitus diberikan obat dengan 
golongan lain dimulai seperti allopurinol yaitu obat golongan 
xanthine oxidase inhibitor sampai calcium yaitu suplemen.

Berdasarkan EQ-5D-5L hasil yang terbanyak 
dikeluhkan oleh subjek adalah nyeri, cemas dan mobilitas, hal 
ini signifikan dengan penelitian - penelitian yang menjelaskan 
bahwa lansia yang berumur diatas 75 tahun di italia 
melaporkan nyeri, cemas dan mobilitas sebagai keluhan yang 
sering dialami (Montiel et al., 2017). Pada penelitian oleh 
Mangen et al. didapatkan pada semua usia dan kedua jenis 
kelamin, nyeri adalah keluhan yang sering terjadi sedangkan 
perawatan diri adalah keluhan yang jarang terjadi pada lansia 
pernyataan ini juga merupakan hal yang sama dengan apa 
yang dapatkan dari hasil analisis penelitian ini (Mangen et al., 
2017). Nyeri secara terus menerus umum terjadi pada lansia 
(Kaye et.al, 2010). Akibat dari kondisi ini sangat berpengaruh 
pada Activity of Daily Living (ADLs) atau kegiatan sehari-hari 
(Manchikanti et.al, 2009). Mayoritas lansia yang mengalami 
nyeri tidak diobati seperti yang dinyatakan pada penelitian 
oleh Sengstaken et.al, bahwa 66% lansia mengalami nyeri 
kronis dan 33% darinya tidak terdeteksi dengan perawatan 
professional (Sengstaken et.al, 1993). Menurut Badan

Pusat Statistik, lansia cenderung merasakan 
kesepian ditengah masyarakat. Kondisi ini dapat memburuk 
jika terjadinya perekonomian yang sulit dan kondisi sosial 
yang tidak kondusif sehingga menyebabkan lansia 
mengalami cemas hingga depresi (BPS, 2020).

Hasil dari data penelitian yang kami uji statistika 
dengan metode gamma didapatkan bahwa tidak adanya 
korelasi antara polifarmasi dengan kualitas hidup lansia 
dilihat dari EQ-5D-5L yang bernilai > 0.05 maka didapatkan 
H0. Dari hasil analisis ini menunjukan hal yang berlawanan 
dengan hipotesis awal kami yaitu adanya hubungan antara 
polifarmasi dengan kualitas hidup lansia. Salah satu dari 
penelitian yang berlawanan dengan hasil analisis penelitian 
ini adalah penelitian oleh Tegegn et al. yang dijelaskan bahwa 
hasil dari penelitian yang mereka dapatkan 75.3% dari 
seluruh subjek penelitian menunjukan polifarmasi 
memberikan kualitas hidup yang buruk pada lansia (Tegegn et 
al., 2019). Walaupun demikian, pada penelitian Montiel et al. 
didapatkan kesimpulan yang sama dengan penelitian ini yaitu 
jumlah obat yang dikonsumsi berkorelasi secara negatif 
terhadap kualitas hidup lansia dan dijelaskan bahwa faktor 
yang mempengaruhi rendahnya kualitas hidup pada lansia 
tidak hanya dari obat yang dikonsumsi tetapi dari kapasitas 
fungsional, daya kognitif, sosial dan masalah emosi subjek. 
Dinyatakan bahwa sekecil apapun perbedaan pada 
kemampuan kognitif subjek akan sangat berpengaruh pada 
kualitas hidupnya yang pada penelitian ini tidak terukur 
karena kami tidak mengukur daya kognitif subjek. Perlu 
diingat juga bahwa rendahnya kualitas hidup seseorang 
cenderung diakibatkan oleh kondisi kesehatan yang sedang 
diterapi oleh obat-obatan dan parah kondisinya dibandingkan 
hanya disebabkan oleh obat itu sendiri (Montiel et al., 2017).

Polifarmasi dapat menyebabkan buruknya 
kualitas hidup, tetapi masih banyak yang harus 
diperhitungkan dan diteliti karena kemungkinan instrumen 
yang digunakan untuk mengukur HRQoL (Health Related 
Quality of Life) subjek pada penelitian ini tidak sensitif 
dalam mendeteksi hubungan antara obat dan efeknya, 
dalam penelitian ini HRQoL yang digunakan adalah EQ-
5D-5L (Tseng et al., 2016). Pernyataan ini dibuktikan 
dalam penelitian oleh Verdoorn et al. yang menunjukan 
bahwa walaupun sudah dilakukannya manajemen terapi 
obat oleh professional tidak terlihat dapat meningkatkan 
HRQoL pada pasien yaitu EQ-5D, bahkan jika salah satu 
dari manajemennya itu adalah dikurangkannya jumlah 
obat pada subjek, namun dalam penelitian tersebut 
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didapatkan perbedaan walaupun hanya 3.4 poin pada 
hasil kuesioner EQ-VAS (Verdoorn et al., 2019). Menurut 
Tordrup et al. dan Payakachat et al. hal ini merupakan 
masalah yang umum bahwa status kesehatan pasien tidak 
selalu cukup tergambarkan pada hasil dari kuesioner EQ-
5D (Tordrup et al., 2014; Payakachat et al., 2015).

Menurut penelitian Tseng et al. lebih baik 
menggunakan kuesioner MRQoLS-v1 karena merupakan 
kuesioner yang spesifik kepada pasien lansia dengan 
masalah obat dan tervalidasi sebagai alat ukur dari 
MRQoL (Medicine Related Quality of Life) diantara pasien 
lansia dengan kasus polifarmasi (Tseng et al., 2016). Perlu 
dicatat bahwa HRQoL pada lansia yang berumur lebih dari 
65 tahun berasosiasi dengan umur, jenis kelamin, 
kapasitas fungsional, depresi dan polifarmasi yang 
kemungkinan inilah penyebab kurangnya spesifik EQ-5D-
5L dalam hal mengukur apakah adanya korelasi antara 
polifarmasi dan kualitas hidup karena terdapat banyaknya 
faktor ekstrinsik yang tidak diukur dan tidak diperhitungkan 
dalam penelitian ini.

Pada penelitian ini didapatkan kesulitan dan 
hambatan seperti kecilnya subjek penelitian yang 
disebabkan oleh pandemi Covid – 19 yang terjadi ditengah 
proses pengambilan sampel data, kondisi ini 
menyebabkan tidak kondusifnya situasi didalam rumah 
sakit dan tidak memungkinkan bagi peneliti untuk 
melanjutkan proses pengambilan data maka peneliti dan 
pembimbing memutuskan untuk mengolah data yang ada.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan
Berdasarkan tujuan, kesimpulan yang bisa 

peneliti dapatkan adalah bahwa Karakteristik tertinggi 
pada pasien di poli geriatri RSUD Dr. Soetomo Surabaya 
adalah wanita, mengonsumsi obat dengan golongan beta 
blocker, mengidap diabetes mellitus dan didiagnosa 
dengan 2 penyakit. yang kedua adalah jumlah obat yang 
dikonsumsi oleh pasien poli geriatri RSUD Dr. Soetomo 
Surabaya adalah 5 obat sebesar 15% (3), 6 obat 10% (2), 
7 obat 15% (3), 8 obat 20% (4), 9 obat 25% (5) dan 10 obat 
15% (3).

Persentase pasien yang mendapatkan 
polifarmasi adalah sebesar 92% yaitu 23 subjek dan 8% 
atau 2 subjek tidak mendapatkan polifarmasi. Pasien pada 
poli geriatri RSUD Dr. Soetomo yang sering dikeluhkan 
berdasarkan hasil EQ-5D-5L adalah nyeri, cemas dan 
mobilitas dan yang jarang dikeluhkan adalah perawatan 
diri. Dan hasil dari penelitian ini adalah bahwa tidak 
adanya korelasi antara polifarmasi dengan kualitas hidup 
lansia

Saran
Saran dari peneliti untuk penelitian selanjutnya agar 

penelitian ini dapat bisa berkembang yaitu untuk kedepannya 
jumlah subjek atau periode penelitian lebih baik diperpanjang 
agar hasil penelitian lebih representatif. Kuesioner yang 
digunakan pada penelitian berikutnya lebih baik yang untuk 
mengukur MRQoL agar lebih spesifik, dan variabel yang 
diukur sebaiknya tidak hanya dari jumlah obat yang 
dikonsumsi karena rendah atau tingginya kualitas hidup 
lansia tidak hanya dari obat-obatan saja
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ABSTRACT: Background: Antimicrobial Resistance is the most urgent global problem, especially carbapenem resistance in Klebsiella 
pneumoniae and Escherichia coli. Infection caused by antimicrobial resistance bacteria is very difficult to treat, thus the spread of 
carbapenem resistance continues to expand and causes high morbidity and mortality. Objective:To determine the prevalence of  
carbapenem-resistant Klebsiella pneumoniae and Escherichia coli in Dr Soetomo General Academic Teaching Hospital, Surabaya. 
Methods:This was a descriptive study using secondary data taken from the logbook of Clinical Microbiology Unitin Dr Soetomo General 
Academic Teaching Hospital, Surabaya. Results: Of the 1026 isolates, There were 300 (71%) Klebsiella pneumoniae isolates and 726 
(29%) Escherichia coli isolates. The highest prevalence of carbapenem-resistant Klebsiella pneumoniae was 12,33% from ertapenem group 
and carbapenem-resistant Escherichia coli was 4,45% from ertapenem group. Based on age groups, the highest prevalence of 
carbapenem-resistant Klebsiella pneumoniae was 15,75% adolescents against imipenem and ertapenem. Escherichia coli was 6.55% in 
children against meropenem. Based on the service unit,75% in the Obgyn unit against meropenem group in Klebsiella pneumoniae and 
14.28% in the ICU against meropenem and ertapenem groups in Escherichia coli. Conclusion:The prevalence of Klebsiella pneumoniae 
which is resistant to carbapenem is higher compared to Escherichia coli. The prevalence of resistance to ertapenem is higher than other 
types of carbapenem. Based on age groups, the prevalence of carbapenem resistance in Klebsiella pneumoniae is higher in adolescents, 
whereas in Escherichia coli was higher in children. Based on service unit, the highest prevalence of carbapenem resistance in Klebsiella 
pneumoniae is in the obgyn unit and Escherichia coli in the ICU.
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ABSTRAK : Latar Belakang: Resistensi antibiotic adalah masalah global yang paling mendesak,terutama resistensi terhadap karbapenem 
pada Klebsiella pneumoniae dan Escherichia coli. Infeksi yang disebabkan oleh bakteri resisten antibiotik sangat sulit untuk diobati, 
sehingga penyebaran resistensi karbapenem terus berkembang dan menyebabkan morbiditas dan mortalitas yang tinggi. Tujuan: Untuk 
mengetahui prevalensi Klebsiella pneumoniae dan Escherichia coli yang resisten terhadap karbapenem di RS Pendidikan RSUD Dr. 
Soetomo, Surabaya. Metode : Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif  menggunakan data sekunder yang diambil dari buku log 
di Unit Mikrobiologi Klinik RS Pendidikan  RSUD  Dr.  Soetomo  Surabaya. Hasil : Dari 1026 isolat, terdapat 300 (71%)  isolat Klebsiella 
pneumoniae  dan 726 (29%)  isolat Escherichia coli. Prevalensi tertinggi Klebsiella pneumoniae yang resisten terhadap karbapenem 
12,33% pada ertapenem dan Escherichia coli 4,45% terhadap ertapenem. Berdasarkan kelompok usia, prevalensi tertinggi Klebsiella 
pneumoniae yang resisten terhadap karbapenem sebesar 15,75% pada remaja terhadap imipenem dan ertapenem.  Escherichia coli 
sebesar  6,55% pada anak-anak terhadap meropenem. Berdasarkan unit pelayanan, sebesar 75%  di unit Obgyn terhadap meropenem 
pada Klebsiella pneumoniae dan 14,28% di ICU terhadap meropenem dan ertapenem. pada Escherichia coli. Simpulan: Prevalensi 
Klebsiella pneumoniae yang resisten terhadap karbapenem lebih tinggi dibandingkan dengan Escherichia coli. Prevalensi resistensi 
terhadap ertapenem lebih tinggi dibandingkan dengan jenis karbapenem lainnya. Berdasarkan kelompok usia, prevalensi resistensi 
karbapenem pada Klebsiella pneumoniae  lebih tinggi pada remaja sedangkan pada Escherichia coli  lebih tinggi pada anak-anak. 
Berdasarkan unit pelayanan, prevalensi resistensi karbapenem tertinggi pada Klebsiella pneumoniae adalah di unit obgyn dan Escherichia 
coli di ICU. 
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PENDAHULUAN

Resistensi antibiotik merupakan masalah global 
yang menjadi ancaman bagi pelayanan kesehatan 
maupun di komunitas. Terjadi di berbagai Negara maju 
maupun di Negara berkembang (WHO, 2014). Resistensi 
antibiotik terus berkembang dan menjadi masalah serius 
terkait dengan infeksi nosokomial maupun infeksi di 
komunitas (WHO, 2018). Terdapat 2 juta kasus morbiditas 
karena resistensi antibiotik dan 23.000 diantaranya 
meninggal dunia di Amerika Serikat (CDC, 2013).  

Bakteri Gram-Negatif resisten terhadap 
sebagian besar antibiotik (Kelly et.al., 2017). Klebsiella 

pneumoniae dan Escherichia coli adalah bakteri Gram-
Negatif yang merupakan salah satu dari tiga ancaman 
resistensi antibiotik yang paling mendesak karena 
peningkatan prevalensi dan resistensi terhadap berbagai 
antibiotik (Potter et.al., 2016. Tingginya prevalensi 
resistensi antibiotik disebabkan oleh penggunaan 
antibiotik secara irasional yaitu, penggunaan antibiotik 
yang terlalu sering dan tidak tepat dalam peresepan dosis 
maupun kepatuhan pasien sehingga penyebaran yang 
semakin meluas dan kurangnya pengendalian penyakit 
infeksi (Morehead et.al., 2018). Di negara-negara tertentu 
seperti di Afrika, hampir semua penggunaan antibiotik 
tanpa resep. Sekitar 30% hingga 50%  penggunaan 



antibiotik di rumah sakit yang diresepkan tidak tepat dan 
tidak diperlukan (Morehead et.al., 2018)).Klebsiella 
pneumoniae dan Escherichia coli menyebabkan berbagai 
infeksi nosokomial seperti, sepsis, infeksi saluran kemih, 
infeksi saluran nafas (pneumonia), dan infeksi 
intrabdominal (Papp W et.al., 2011). Karbapenem sering 
digunakan sebagai upaya pengobatan lini terakhir untuk 
mengobati infeksi berat yang disebabkan oleh organisme 
seperti Klebsiella pneumoniae dan Escherichia coli  yang 
resisten terhadap berbagai antibiotik (Kattan et al., 2008).

Resistensi antibiotik disebabkan oleh lamanya 
rawat inap pada pasien di rumah sakit  yang dapat 
menimbulkan infeksi berat dan sulit untuk diobati 
sehingga, dapat meningkatkan angka morbiditas dan 
mortalitas Hal tersebut, membutuhkan perawatan 
kesehatan yang lebih lama dan biaya medis lebih tinggi 
terutama untuk pengobatan dengan penggunaan 
antibiotik golongan karbapenem yang cukup besar dan 
mahal sehingga, akan menimbulkan dampak pada 
perekonomian (WHO, 2018).   

Di Indonesia, resistensi antibiotik disebabkan  
kurangnya rumah sakit yang memiliki fasilitas untuk 
melakukan pemeriksaan mikrobiologi atau kultur bakteri 
untuk mendeteksi bakteri yang resisten antibiotik 
sehingga, pengawasan dan pengendalian pada 
perkembangan resistensi antibiotik masih sulit untuk 
dilakukan (Hadi et.al., 2013). Namun, saat ini masih sedikit 
laporan data dari berbagai rumah sakit mengenai 
prevalensi resistensi antibiotik khususnya Klebsiella 
pneumoniae dan Escherichia coli yang resisten 
karbapenem.  

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui 
prevalensi Klebsiella pneumoniae dan Escherichia coli 
yang resisten terhadap karbapenem (meropenem, 
imipenem dan ertapenem) serta berdasarkan karakteristik 
pasien berupa usia dan unit pelayanan di RSUD Dr. 
Soetomo, Surabaya.   

METODE 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian 
deskriptif yang menggunakan data sekunder yang diambil 
dari buku log di Instalasi Mikrobiologi Klinik RSUD  
Dr.Soetomo, Surabaya dengan tujuan untuk mengetahui 
prevalensi Klebsiella pneumoniae dan Escherichia coli 
yang resisten terhadap karbapenem di RSUD Dr. 
Soetomo Surabaya.  

Populasi penelitian ini adalah seluruh isolat klinik 
Klebsiella pneumoniae dan  Escherichia coli dari 
spesimen urin dan darah di Instalasi Mikrobiologi Klinik 
periode Juli – Desember 2017 yaitu dengan total sebanyak 
1026 isolat. 

Teknik   pengambilan   sampel   yang   
digunakan   adalah   total sampling. Total sampling adalah 
teknik penentuan sampel dengan mengambil seluruh 
anggota populasi sebagai sampel. Data pasien  
dikumpulkan dari buku log di Instalasi Mikrobiologi Klinik .
Penelitian ini dilakukan di Instalasi Mikrobiologi Klinik 
RSUD Dr. Soetomo Surabaya dan dilaksanakan pada 
bulan Oktober  hingga November 2018. Penelitian ini telah 
disetujui oleh komite etik penelitian dan dinyatakan laik 
etik dengan nomor sertifikat 0738/KEPK/X/2018.  

Data yang terkumpul diolah dan kemudian 
disajikan dalam bentuk tabel dan dianalisis secara 
deskriptif melalui Microsoft excel dan SPSS. 

HASIL 

Tabel 1. Prevalensi Klebsiella pneumoniae dan 
Escherichia coli di RSUD Dr. Soetomo 
Surabaya. 

Bakteri   N  %  

Klebsiella pneumoniae 
 

 300  29  

Escherichia coli 
  

726  71  

Jumlah   1026        100  

Penelitian ini mendapatkan 1026 total isolat 
Klebsiella pneumoniae dan Escherichia coli dengan 
prevalensi sebesar 71%(726) isolat Escherichia coli 
sedangkan Klebsiella pneumoniae 29%(300) isolat di 
RSUD Dr. Soetomo Surabaya. 

Tabel 2. Prevalensi Klebsiella pneumoniae dan 
Escherichia coli yang Resisten Karbapenem 
di RSUD Dr. Soetomo Surabaya 

 

 

Bakteri 
 

 

N 
 MEM  IMP  ETP 

 
 n  %  n  %  n  %  

 Klebsiella pneumoniae 

 
300  31  10,33  23  7,67  37  12,33  

Escherichia  coli 726  15  2,06 12  1,65  33  4,45  

Keterangan :
MEM : Meropenem               N  : Jumlah isolat                    
IMP  : Imipenem                  n  : Jumlah isolat yang resisten   
ETP : Ertapenem    % : Persentase

Hasil penelitian ini didapatkan 300 total isolat 
Klebsiella pneumoniae dan 726 total isolat Escherichia 
coli. Prevalensi Klebsiella pneumoniae yang resisten 
terhadap karbapenem di RSUD Dr. Soetomo Surabaya 
adalah 37 (12,33%)   terhadap ertapenem, 31 (10,33%) 
terhadap meropenem dan 23 (7,67%) terhadap imipenem 
dengan prevalensi terendah. Sedangkan, prevalensi 
Escherichia coliyang resisten karbapenem sebesar 33 
(4,45%)  terhadap ertapenem, 15 (2,06%)  terhadap 
meropenem, dan terendah imipenem 12 (1,65%).  

Tabel 3. Prevalensi Klebsiella pneumoniae yang Resisten 
terhadap Karbapenem Berdasarkan Usia di 
RSUD Dr. Soetomo Surabaya 
 

Usia  
 

N  
MEM  IMP  ETP 

n  %  n  %  n  %  

Neonatus  50  6  12  5  10  1  2  
Anak-anak  26  2  7,69  1  5,88  2  7,69  
Remaja  19  2  10,52  3  17,64  3  15,75  
Dewasa  64  8  12,50 8  11.11  9  14,06  
Lansia  141  13  9,21  6  4,25  15  10,63  
Jumlah  300  31  7,61  23  7,10  30  9,64  

 

Berdasarkan  karakteristik usia pasien di RSUD 
Dr. Soetomo Surabaya, menunjukkan prevalensi tertinggi 
pada Klebsiella pneumoniae yang resisten terhadap 
meropenem adalah 12,50%(8/64) usia dewasa, 2% (6/50) 
neonatus, 10,52%(2/19) remaja, 9,21%(13/141) lansia 
dan terendah 7,69%(2/26) anak-anak. Terhadap 
imipenem 15,75%(3/19) remaja, 11,11%(8/64) dewasa, 
10%(5/50) neonatus, 5,89%(1/26) anak-anak, terendah 
4 ,2 5 % (6 /1 4 1 )  l a n s i a .  Te r h a d a p  e r t a p e n e m 
15,75%(3/19)remaja, 14,06% (9/19) dewasa, 
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10,63%(15/141) lansia, 7,69%(2/26) anak-anak, dan 
terendah 2%(1/50) neonatus. 

Tabel 4. Prevalensi Escherichia coli yang Resisten 
Karbapenem terhadap Karbapenem 
Berdasarkan Usia di RSUD Dr. Soetomo 
Surabaya

Usia 

 
N 

 
MEM  IMP  ETP 

n  %  n  %  n  %  
Neonatus  24  -  -  1  4,16  1  4,16  
Anak-anak  61  4  6,55  3  4,91  3  4,91  
Remaja  35  1  2,85  -  -  1  2,85  
Dewasa  163  1  0,61  2  1,22  1  0,61  
Lansia  443  13  1,58  6  1,35  27  6,09  
Jumlah  726  31  7,61  23  7,10  30  9,64  

Prevalensi tertinggi pada Escherichia coli yang 
resisten terhadap meropenem adalah 6,55%(4/61) anak-
anak, 2,85%(1/35) remaja, 1,58%(7/443) lansia, 
0,61%(1/163) usia dewasa, danneonatus tidak 
menunjukkan resistensi terhadap meropenem.  Hasil 
terhadap Imipenem 4,91%(3/61) anak-anak, 4,16%(1/24)  
neonatus, 1,35%(6/443) lansia, 1,22% (2/163) dewasa 
dan pada remaja tidak resisten terhadap imipenem. 
Terhadap ertapenem  6,09%(27/443) usia lanjut, 4,91% 
(3/61)anak-anak, 4%(1/24)neonatus, 2,85%(1/35) remaja 
dan terendah 0,61% (1/163) pada dewasa. 

Tabel 5. Prevalensi Klebsiella pneumoniae yang Resisten 
Karbapenem Berdasarkan Unit Pelayanan di 
RSUD Dr. Soetomo Surabaya 

 
 Unit Pelayanan  

 
N  

MEM  
n  %  n  

IMP %  ETP 
n  %  

Bedah  91  6  6,59  5  5,49  10  10,98  

Graha Amerta  7  4  57,14  3  42,85  5  71,42  

IRD  44  1  2,27  1  2,27  1  2,27  

ICU  22  4  18,18  4  18,18  5  22,72  

Medik  70  3  4,28  2  2,85  2  2,85 

Obgyn  8  6  75  -  -  -  -  

Pediatri  53  1  1,88  1  1,88  1  1,88 

Unit lain  5  -  -  -  -  -  -  

Jumlah  300  26  8,33  16  5,33  24  8  

Berdasarkan unit pelayanan di RSUD Dr. 
Soetomo Surabaya, menunjukkan bahwa prevalensi 
tertinggi pada Klebsiella pneumoniae yang resisten 
terhadap meropenem sebesar 75%(6/8) di unit pelayanan 
obgyn, 57,14%(4/7) di Graha Amerta, 18,18% (4/22) di 
ICU, 6,59%(6/91) di bedah, 4,28%(3/70)di unit pelayanan 
medik, 2,27%(1/44) di iRD, dan terendah 1,88%(1/53) di 
pediatri. Pada imipenem 42,85%(3/7) di Graha Amerta, 
18,18% (4/22) di ICU, 5,49%(5/91) di bagian bedah, 
2,85%(2/70) di bagian medik, 2,27%(1/44) di IRD, 
1,88%(1/53) di pediatri. Pada ertapenem 71,42%(5/7) di 
Graha Amerta, 22,72%(5/22) di ICU, 10,98% (10/91) di 
bagian bedah, 2,85%(2/70) di bagian medik, 2,27% (1/44) 
di IRD, 1,88%(1/53) di pediatri.

Prevalensi tertinggi pada Escherichia coli yang 
resisten terhadap meropenem 14,28%(2/14) di ICU, 
5,55% (1/18) di Graha Amerta, 4% (3/71) di unit pelayanan 
pediatri, 3,22% (1/31) di bagian obgyn, 1,95%(5/256) di 
bagian bedah, dan terendah 1,61%(4/248) di bagian 

medik dan 1,58%(1/63) di IRD. Pada imipenem 
5,55%(1/18) di Graha Amerta, 4,22%(3/71) di bagian 
pediatri, 3,22%(1/31) di obgyn, 3,17%(2/63) di IRD, 
1,56%(4/256) di bedah, 0,40%(1/248) diunit pelayanan 
medik. Sedangkan, di ICU dan unit pelayanan lainnya 
tidak  menunjukkan resistensi terhadap imipenem. Pada 
ertapenem 14,28 % (2/14) di ICU, 7,04%(5/71) di bagian 
pediatri, 5,55 % (1/18) Graha Amerta, 4,76% (3/63)di IRD, 
4,43%(11/248) di bagian medik, 4,29% (11/256) di bagian 
bedah. Sedangkan di unit pelayanan obgyn dan lainnya 
tidak menunjukkan resistensi terhadap ertapenem.  

Tabel 6. Prevalensi Escherichia coli yang Resisten 
Karbapenem Berdasarkan Unit Pelayanan di 
RSUD Dr. Soetomo Surabaya 

 
Unit  Pelayanan 

 

 
N  

MEM  

n  %  

IMP  

n  %  

ETP 

n  %  

Bedah  256  5  1,95  4  1,56  11  4,29  
Graha Amerta  18  1  5,55  1  5,55  1  5,55  

IRD  63  1  1,58  2  3,17  3  4,76  
ICU  14  2  14,28  -  -  2  14,28  
Medik  248  4  1,61  1  0,40  11  4,43  
Obgyn  31  1  3,22  1  3,22  -  -  
Pediatri  71  3  4,22  3  4,22  5  7,04 
Unit lain  25  -  -  -  -  -  -  
Jumlah  726  17  2,34  12  1,65  33  4,54  

PEMBAHASAN 

Prevalensi Klebsiella pneumoniae dan Escherichia 
coli di RSUD Dr. Soetomo Surabaya

Klebsiella pneumoniae dan Escherichia coli 
merupakan kelompok dari Enterobacteriaceae yang 
paling banyak menjadi penyebab infeksi nosokomial 
maupun di komunitas. Resistensi antibiotik pada kedua 
bakteri tersebut paling banyak diantara Carbapenem 
Resistant Enterobacteriaceae (CRE) (Kelly et.al., 2017).  
Penelitian ini menggunakan  data dari buku log yang 
dianalisis  1026 total isolat Klebsiella pneumoniae dan 
Escherichia colidengan spesimen urin dan darah periode 
Juli-Desember 2017 di RSUD Dr. Soetomo Surabaya. 
Prevalensi Escherichia coli lebih tinggi dibandingkan 
dengan Klebsiella pneumoniae.

Hampir sama dengan penelitian Najjuka di 
Uganda, prevalensi Escherichia colisebesar 94,4% 
sedangkan Klebsiella pneumoniae 5,6% sehingga 
Escherichia coli dianggap sebagai penyebab infeksi paling 
umum di komunitas (Najjuka et.al., 2016). Namun, 
berbeda dengan penelitian Kharedi India, Prevalensi 
Klebsiella pneumoniae 38,50% sedangkan Escherichia 
coli 33,29% (Khare et.al., 2017). Penelitian di Rumah Sakit 
Tengku Ampuan Afzan, Pahang, Malaysia, menunjukkan 
tingginya prevalensi Escherichia coli secara umum 
berasal dari urin 30,5% dan darah 22,7% sedangkan, 
Klebsiella pneumonia 21,6% dari urin dan 16,2% dari 
darah (Mahdy et.al., 2016). 

Prevalensi Klebsiella pneumoniae dan Escherichia 
coli yang resisten terhadap karbapenem di  RSUD Dr. 
Soetomo Surabaya

Penelitian ini mendapatkantotal 300 isolat 
Klebsiella pneumoniae dan 726 total isolat Escherichia coli 
. Prevalensi Klebsiella pneumoniaetertinggi yang resisten 
karbapenem di RSUD Dr Soetomo, Surabaya sebesar 
12,33% terhadap ertapenem, 10,33% meropenem dan 

212  Jurnal Kesehatan Soetomo, , hlm 210 - 214Volume 8, Nomor  20214, Des 



7,67% imipenem. Prevalensi Escherichia coli tertinggi 
yang resisten terhadap karbapenem sebesar 4,45% 
ertapenem,  2,06% meropenem dan 1,65% imipenem di 
RSUD Dr. Soetomo, Surabaya. Hal ini menunjukkan 
prevalensi tertinggi yang resisten pada Klebsiella 
pneumoniae dan Escherichia coli di RSUD Dr Soetomo 
Surabaya adalah ertapenem.  
          Penelitian Hawser juga menunjukkan prevalensi 
Klebsiella pneumoniae yang resisten terhadap ertapenem 
di beberapa benua dan negara  yaitu7,9% di Asia, 7,1% di 
wilayah Pasifik Selatan, 7% di Eropa, 4,4% di Amerika 
Latin dan 3,8% di Amerika Utara (Hawser et.al., 2011). 
Hasil penelitian yang sama oleh Chung di Korea, 
prevalensi resistensi terhadap ertapenem lebih tinggi 
dibandingkan dengan jenis karbapenem  lain yaitu 
2,5%Klebsiella pneumoniae dan 0,4% Escherichia coli 
(Chung et.al., 2016). 

Berbeda dengan studi Ou di China,tingginya 
prevalensi Klebsiella pneumoniae yang resisten terhadap 
imipenem 97,4 %, meropenem 95,7 % sedangkan 
ertapenem tidak dianalisis pada studi tersebut (Ou et.al., 
2017).Penelitian Anggraini menunjukkan prevalensi 
resistensi terhadap meropenem sebesar 6 &Klebsiella 
pneumoniaedan  2% Escherichia coli(Anggraini et.al., 
2018).Hasil tersebut menunjukkan prevalensi tertinggi 
pada ertapenem, kemudian disusul meropenem dan yang 
paling terendah terhadapimipenem. Hal ini kemungkinan 
terjadi karena banyaknya penggunaan antibiotik golongan 
karbapenem jenis ertapenem dan meropenem 
dibandingkan dengan imipenem, khususnya di RSUD Dr. 
Soetomo Surabaya. 

Berdasarkan laporan CDC tahun 2013, di 
Amerika serikat, prevalensi tertinggi bakteri  yang resisten 
terhadap karbapenem 11% Klebsiella pneumoniaedan 
2%Escherichia coli (CDC, 2013).Peningkatan resistensi 
terhadap karbapenem pada Klebsiella pneumoniae di 
Eropa Selatan sebesar 60% di Yunani di tahun 2014 (Kelly 
et.al., 2017).Menurut laporan Japan Nosokomial 
Infections Surveillance (JANIS), resistensi terhadap 
karbapenem pada Klebsiella pneumoniae 0,6%  di 
Jepang, 10,4% di Amerika Serikat dan 7,3% di Eropa. 
Sedangkan Escherichia coli 0,2% di Jepang, 1,0% di 
Amerika Serikat dan 0,1% di Eropa (Yamamoto et.al., 
2017). Pada studi Low, sebesar 47,06% resistensi 
karbapenem padaKlebsiella pneumoniae(Low et.al., 
2017). Penelitian Mohsen, resistensi Klebsiella 
pneumoniae lebih tinggi dibandingkan Escherichia 
coli(Mahdy et.al., 2016). Hasil penelitian ini dan studi 
lainnya menunjukkan tingginya prevalensi Klebsiella 
pneumoniae dibandingkan dengan Escherichia coli  yang 
resisten terhadap karbapenem.

Prevalensi Klebsiella pneumoniae dan Escherichia 
coli yang resisten  terhadap karbapenem berdasarkan 
usia di RSUD Dr. Soetomo Surabaya

Penelitian ini menunjukkan prevalensi Klebsiella 
pneumoniae yang resistensi terhadap karbapenem di 
RSUD Dr. Soetomo rata-rata lebih tinggi pada remaja 
danEscherichia coli pada anak-anak. Berbeda hal dengan 
penelitian Tischendorf tingginya resistensi terhadap 
karbapenem pada Klebsiella pneumoniae dan 
Escherichia coli di antara usia 45-76 tahun dengan  
kategori lanjut usia (Tischendorf et.al., 2016).  Hasil studi 
di Huntington Hospital menunjukkan rata-rata pasien yang 

terinfeksi Klebsiella pneumoniae maupun Escherichia coli  
yang resisten karbapenem diperoleh pada usia 70-78 
tahun (Ny P et.al., 2015). Hasil penelitian di Cina 
prevalensi tertinggi diperoleh 9,4 % pada usia lanjut (Ou 
et.al., 2017).  

Penelitian oleh Lax menyimpulkan banyak kasus 
berat badan lahir rendah yang immunocompromised pada 
neonatus sehingga menyebabkan kerentanan terhadap 
patogen oportunistik dan resistensi terhadap antibiotik 
termasuk karbapenem (Lax et.al., 2015). Hal ini 
menunjukkan usia menjadi salah satu faktor resistensi 
antibiotik, terutama yang memiliki immunocompromised 
pada usia yang lebih muda seperti neonatus, anak-anak 
dan usia lanjut. 

Prevalensi Klebsiella pneumoniae dan Escherichia 
coli  yang Resisten Terhadap Karbapenem 
berdasarkan Unit Pelayanan di RSUD Dr. Soetomo 
Surabaya

Di RSUD Dr. Soetomo Surabaya, prevalensi 
tertinggi yang resisten karbapenem pada Klebsiella 
pneumoniae di unit pelayanan obgyn 75% terhadap 
meropenem, di Graha Amerta 42,45% terhadap imipenem 
dan 71,42% pada ertapenem.Hal ini menunjukkan, 
meskipun angka infeksi tidak terlalu tinggi di unit 
pelayanan obgyn terhadap meropenem tetapi angka 
resistensi cukup tinggi sehingga untuk kedepannya harus 
diperhatikan pada penggunaan meropenem di unit 
pelayanan Obgyn  RSUD Dr. Soetomo Surabaya.  
Sedangkan,resistensiEscherichia coli di unit pelayanan 
ruang perawatan intensif atau ICU terhadap meropenem, 
ertapenem masing-masing 14,28% dan di Graha Amerta 
5,55% terhadap imipenem. Pada penelitian Ny 
menunjukkan bahwa Klebsiella pneumoniae yang resisten 
karbapenem  lebih banyak ditemukan di unit perawatan 
intensif dan unit rawat inap (Ny P et.al., 2015).  

Hasil studi di China juga menunjukkan bahwa 
prevalensi tertinggi masing-masing ditemukan 44,4 %  di 
ICU dan 7,7 % di IRD (Ou et.al., 2017). Klebsiella 
pneumoniae menyebabkan infeksi saluran kemih dan 
bakteremia yang paling sering di  unit perawatan intensif 
(ICU), unit  neonatus dan pasien immunocompromised 
(Low et.al., 2017). Studi lain di rumah sakit Universitas 
Sassaria, Italia menunjukkan sebesar 31,8% menjalani 
intervensi bedah  dan  81,8%  pasien rawat inap terkena 
infeksi invasif atau medik disebabkan oleh Klebsiella 
pneumoniae yang resisten terhadap karbapenem (softgiu 
et.al., 2018).  

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan yaitu, 
terdapat data yang belum lengkap seperti diagnosis 
pasien tidak semua tercatat pada buku log dan tidak 
adanya data lama rawat inap. Peneliti juga tidak mengkaji 
data lama penggunaan antibiotik, dan morbiditas dan 
mortalitas yang merupakan hal sangat penting untuk 
mengetahui seberapa besar faktor risiko penyebab 
penyebaran yang semakin meluas dan meningkatnya 
prevalensi resistensi antibiotik khususnya terhadap 
karbapenem pada Klebsiella pneumoniae dan 
Escherichia coli. Peneliti masih belum banyak 
menemukan sumber referensi untuk penelitian ini karena 
masih kurang yang mengkaji data prevalensi rersistensi 
pada Klebsiella pneumoniae dan Escherichia coli 
terhadap karbapenem terkhusus pada ertapenem dan 
juga berdasarkan karakteristik pasien yaitu jenis kelamin 
dan usia. 
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SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan
Penelitian ini menunjukkan bahwa di RS 

Pend id i kan  RSUD Dr.  Soe tomo Surabaya ,   
prevalensiKlebsiella pneumoniae yang resisten terhadap 
karbapenem lebih tinggi dibandingkan dengan 
Escherichia coli.  Prevalensi resistensi terhadap 
ertapenem lebih tinggi dibandingkan dengan jenis 
karbapenem lainnya. Berdasarkan karakteristik usia, 
prevalensi resistensi karbapenem pada Klebsiella 
pneumoniae  lebih tinggi di usia remaja dan anak-anak 
pada Escherichia coli. Berdasarkan unit pelayanan, 
prevalensi tertinggi resistensi karbapenem pada 
Klebsiella pneumoniaeterdapat di unit Obgyn dan 
Escherichia coli di ICU.

Saran
Penelitian ini masih memiliki keterbatasan. 

Diharapakan peneliti selanjutnya mengkaji data lama 
rawat inap, lama penggunaan antibiotik, morbiditas dan 
mortalitas pasien untuk mengetahui seberapa besar faktor 
risiko penyebab penyebaran dan peningkatan resistensi 
antibiotik khususnya terhadap karbapenem. Bagi petugas 
laboratorium diharapkan untuk mencatat data dengan 
lengkap dan jelas pada buku log, agar para peneliti dapat 
mengkaji data secara lengkap. Selain itu, diharapkan 
tenaga medis terutama di RSUD Dr. Soetomo, Surabaya 
agar lebih waspada terhadap peningkatan resistensi 
antibiotik dan dapat mengendalikannya dengan 
menunjang PPRA (Program Pengendalian Resistensi 
Antimikroba) di RSUD Dr. Soetomo, Surabaya yaitu, 
dengan cara menerapkan penggunaan antibiotik secara 
bijak dan menerapkan pencegahan pengendalian infeksi 
secara rasional. 
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ABSTRACT: Background: CCarbapenem resistant-Gram Negative Bacteria (CR-GNB) is one of the major problem of antibiotics 
resistance worldwide. Carbepenem are broad-spectrum antibiotics and become a last choice treatment dealing with seriously infections. 
Proper control of antibiotic use, especially carbapenem antibiotic is needed to maintain the effectiveness of the last reserve antibiotic. It is 
necessary to explore the antibiotic use among patients with infection caused by CR-GNB at Dr. Soetomo hospital Surabaya. Objective: 
Discover the pattern use of antibiotics in patients with Gram-Negative Bacteria-Carbapenem Resistant infection in RSUD dr. Soetomo 
Surabaya. Methods: Restrospective analytical design by extracting secondary data from log book of Microbiology Laboratory and medical 
records of patients in Surgical and Medical wards at Dr. Soetomo hospital Surabaya. The samples were all patients with CR-GNB infection 
who hospitalized at Dr. Soetomo hospital Surabaya. Results: The study was conducted since October 2018 until January 2019. Most 
common antibiotics used to CR-GNB patients in Surgical and Medical wards were Ceftriaxone (34.2%), Levofloxacin (19.4%), 
Metronidazole (7.1%), and Meropenem (6.6%). The antibiotic use in CR-GNB patients at Surgical ward was 86,5% and Medical ward 
98,4%.The total quantity of antibiotics prescribed in CR-GNB patients in Surgical wards were 400,18 DDD or 66.65 DDD/100 patient days, 
whereas in Medical wards were 642,14 DDD or 120,04 DDD/100 patient days.The total quantity of antibiotics prescribed in CR-GNB patients 
in Surgical and Medical wards were 1048,6 DDD or 90,45 DDD/100 patient days. Conclusion: The most common antibiotic prescribed to 
CR-GNB infected patients in Surgical and Medical wards Dr. Soetomo Hospital Surabaya was Ceftriaxone, then followed by Levofloxacin. 
The percentage of antibiotic use among CR-GNB infected patients was significant difference between surgical and medical wards (p=0,025), 
whereas there was not significantly difference of the quantity of antibiotic use (p=0,229).

Keywords:  DDD, antibiotic use, carbapenem resistance

ABSTRAK: Latar belakang: Gram negatif bakteri yang mengalami resistensi antibiotik Carbapenem (CR-GNB), merupakan salah satu 
masalah utama resistensi antibiotik di seluruh dunia. Carbapenem adalah antibiotik spektrum luas dan menjadi pengobatan pilihan terakhir 
dalam menangani kasus infeksi. Kontrol yang tepat pada penggunaan antibiotik perlu dilakukan, terutama untuk antibiotik Carbapenem 
untuk menjaga efektivitas antibiotik tersebut sebagai antibiotik lini terakhir. Untuk itu, perlu dilakukan eksplorasi penggunaan antibiotik di 
antara pasien dengan infeksi yang disebabkan oleh CR-GNB di RSUD Dr. Soetomo Surabaya.  Tujuan: Mengetahui pola penggunaan 
antibiotik yang digunakan pada pasien terinfeksi Gram Negative Bacteria -Carbapenem Resistant (CR-GNB) di RSUD dr. Soetomo 
Surabaya. Metode: Penelitian ini merupakan penelitian dengan desain analitik restropektif menggunakan data sekunder dari buku logbook 
Unit Mikrobiologi Klinik dan catatan medis pasien yang menjalani rawat inap di IRNA Bedah dan Medik di RSUD Dr. Soetomo Surabaya.  
Hasil: Penelitian ini dilakukan sejak bulan Oktober 2018 hingga Januari 2019. Antibiotik yang paling sering diberikan pada pasien CR-GNB 
di IRNA Bedah dan IRNA Medik adalah Ceftriaxone (34,2%), Levofloxacin (19,4%), Metronidazole (7,1%), dan Meropenem (6,6%). 
Penggunaan antibiotik untuk pasien CR-GNB di IRNA Bedah 86,5% dan IRNA Medik adalah 98,4%. Antibiotik yang diresepkan untuk pasien 
CR-GNB IRNA Bedah adalah 400,18 DDD atau 66,65 DDD/100 patient days, sedangkan  di IRNA Medik adalah 642,14 DDD atau 120,04 
DDD/100 patient days. Antibiotik yang diresepkan pada pasien CR-GNB di IRNA Bedah dan Medik Bedah adalah 1048,6 DDD atau 90,45 
DDD/100 patient days. Simpulan: Antibiotik yang paling sering diberikan pada pasien CR-GNB di IRNA Bedah dan IRNA Medik adalah 
Ceftriaxone kemudian diikuti oleh Levofloxacin. Persentase penggunaan antibiotik pasien CR-GNB di kedua rawat inap didapatkan 
perbedaan yang signifikan (p=0,025), sedangkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan dari jumlah penggunaan antibiotiknya (p=0,229).

Kata kunci: DDD, penggunaan antibiotik, carbapenem resistance

Korespondensi: K. Kuntaman;  Departemen Mikrobiologi Klinik FK Universitas Airlangga/RSUD Dr. Soetomo Surabaya; 
Email:kuntaman@fk.unair.ac.id

PENDAHULUAN

Antibiotik merupakan salah satu obat utama 
dalam mengobati penyakit infeksi yang disebabkan oleh 
mikroorganisme. Selain itu, antibiotik juga merupakan 
obat yang  paling sering digunakan di berbagai pelayanan 
kesehatan di dunia. Menurut penelitian yang dilakukan di 
salah satu Rumah Sakit di daerah Kendal menyebutkan, 
sebesar 33,30% anggaran belanja farmasi di tahun 2005 
dan 31,22% anggaran belanja farmasi di tahun 2006, 
digunakan untuk membeli antibiotik dalam memenuhi 
kebutuhan rumah sakit (Maimun, 2008). Selain itu, 

menurut penelitian yang dilakukan di beberapa rumah 
sakit lain, terdapat sekitar 84% pasien yang mendapatkan 
resep antibiotik dari 999 pasien rawat inap selama kurang 
lebih 5 hari di 2 rumah sakit berbeda yaitu RSUD Dr. 
Soetomo Surabaya dan RSUD Dr. Kariadi Semarang 
(Hadi et al., 2008). Hal ini menunjukkan bahwa antibiotik 
memiliki arti yang penting bagi rumah sakit. Apabila 
pemberian antibiotik kepada pasien tidak digunakan 
dengan bijak, tanpa prosedur yang jelas, dan 
penggunaannya menyalahi aturan-aturan yang ada, maka 
bukan tidak mungkin kejadian resistensi mikroba karena 
penggunaan antibiotik akan terus meningkat.
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Hingga saat ini, kejadian Resistensi Antimikroba / 
Antimicrobial Resistance (AMR) terus mengalami 
peningkatan. Data menunjukkan di tahun 2016, sekitar 
490.000 orang di dunia dinyatakan terinfeksi oleh Multi-
drug resistant TB, dan resistensi terhadap antibiotik mulai 
mempersulit upaya melawan penyakit seperti HIV, 
malaria, dan influenza (WHO, 2018). Selain itu, angka 
kematian akibat resistensi antibiotik yang terjadi di seluruh 
dunia hingga tahun 2014 mencapai angka 700.000 
kejadian per tahun. Ditambah lagi, akibat perkembangan 
dan penyebaran infeksi bakteri yang cepat di seluruh 
dunia, diperkirakan pada tahun 2050, Resistensi antibiotik 
dapat menyebabkan angka kematian yang lebih besar 
dibandingkan dengan kematian yang disebabkan oleh 
kanker, yakni dapat mencapai angka 10.000.000 kematian 
per tahunnya (Kemenkes, 2016).

Kejadian Resistensi Antimikroba di Indonesia 
diketahui cukup tinggi. Resistensi Antimikroba di Asia 
menunjukkan, terdapat tiga negara teratas di benua Asia 
dengan tingkat resistensi tinggi terhadap salah satu 
antibiotik kelompok Carbapenem (Imipenem), yaitu 
Indonesia, Vietman, dan Filipina. Ketiga negara tersebut 
memiliki kasus resistensi antibiotik carbapenem >5% dari 
total kasus resistensi antibiotik yang ada di negara 
tersebut (Parathon et al., 2017). Hal ini cukup 
mengkhawatirkan dan dapat menjadi masalah yang serius 
dalam dunia kesehatan khususnya di Indonesia 
mengingat antibiotik kelompok Carbapenem merupakan 
salah satu antibiotik spektrum luas dan menjadi 
pengobatan lini terakhir dalam mengatasi infeksi (Papp-
Wallace et al., 2011).

Mikroba yang sering mengalami resisten 
antibiotik yaitu bakteri golongan Gram negatif. Meskipun 
infeksi bakteri Gram-positif yang resisten telah menjadi 
perhatian, peningkatan kejadian infeksi bakteri Gram 
negatif yang resisten antibiotik telah menjadi masalah 
yang paling penting dan mendesak dalam resistensi 
bakteri (Vasoo et al., 2015). Kasus Multi Drug Resistance-
Gram Negative Bacteria telah banyak terjadi di negara-
negara Asia Tenggara khususnya Indonesia. Tingkat 
persentase E. coli penghasil ESBL di regional APAC (Asia-
Pacific) sebesar 48,0%, namun data di Indonesia 
menunjukkan persentase cukup tinggi yaitu sebesar  
71,0% (Mendes et al., 2013). Selain itu, Carbapenem-
Resistant Acinetobacter baumannii (CRAB) adalah 
Carbapenem-Resistant Organisms (CRO) yang paling 
umum terkait dengan infeksi nosokomial di wilayah Asia 
tenggara d i ikut i  o leh Carbapenem-Resistant  
Pseudomonas aeruginosa (CRPA) yang resisten terhadap 
carbapenem. Meskipun Asia Tenggara bukan merupakan 
daerah endemik Enterobacteriaceae yang resisten 
terhadap Carbapenem, baru-baru ini telah dilaporkan 
bahwa kejadian Enterobacteriaceae yang resisten 
terhadap Carbapenem telah mengalami peningkatan di 
beberapa wilayah di Asia Tenggara (Suwantarat & Carroll, 
2016).

Peningkatan resistensi mikroba terhadap 
antibiotik turunan Carbapenem, sangat terkait dengan 
penggunasalahan antibiotik yang digunakan dengan tidak 
bijak. Akibat yang dapat dirasakan dari peningkatan 
Resistensi Antimikroba adalah terjadi peningkatan angka 
mortalitas dan morbiditas yang semakin banyak (Davies & 
Davies, 2010). Apabila hal ini tidak dapat diatasi dengan 
baik, akan berdampak angka kematian akibat penyakit 
infeksi lebih besar dibanding angka kematian yang 
disebabkan oleh penyakit kanker sekalipun (Ott et al., 

2011). Pola penggunaan antibiotik yang ada juga perlu 
diatur sedemikian rupa berdasar aturan yang jelas supaya 
kejadian resistensi terhadap antibiotik tidak terus 
mengalami peningkatan. Selain itu, bakteri Gram negatif 
juga perlu menjadi perhatian yang utama, mengingat 
kejadian resistensi bakteri Gram negatif semakin 
mengalami peningkatan. Penelitian ini bertujuan 
menelaah data pola penggunaan antibiotik pada pasien 
yang mengalami infeksi oleh bakteri Gram negatif yang 
resisten terhadap Carbapenem di RSUD Dr. Soetomo 
Surabaya. 

METODE

Penelitian ini dilakukan di bulan Oktober 2018 - 
Januari 2019 di Ruang Rawat Bedah dan Medik RSUD Dr. 
Soetomo Surabaya. Penelitian ini merupakan penelitian 
observasional analitik. Populasi yang digunakan pada 
penelitian ini adalah semua kasus infeksi bakteri Gram 
negatif resisten Carbapenem yang menjalani rawat inap di 
RSUD Dr.Soetomo Surabaya. Data dari rekam medik 
diekstrak, mulai sejak masuk rumah sakit sampai dengan 
waktu pengambilan spesimen untuk pemeriksaan 
mikrobiologi, yang hasilnya bakteri Gram negatif resisten 
Carbapenem. Pasien yang masuk dalam penelitian ini 
dimulai dengan ditemukannya bakteri resisten 
Carbapenem di Unit Mikrobiologi Klinik RSUD Dr. 
Soetomo Surabaya, kemudian diikuti dengan melacak 
rekam medik di ruang rawat inap.  Semua data antibiotik 
yang diresepkan kepada pasien dicatat, dan dihitung 
persentase penggunaan antibiotik dan kuantitas antibiotik 
berdasar perhitungan menggunakan satuan DDD (Deffine 
daily dose) per 100 hari rawat inap pasien. Data dianalisis 
secara statistik menggunakan SPSS.

HASIL 

Besar sample dalam penelitian ini sebesar 100 
sampel yang terbagi menjadi 37 (37%) pasien yang 
menjalani perawatan di Ruang Rawat Bedah dan 63 (63%) 
pasien yang menjalani perawatan di Ruang Rawat Medik 
RSUD Dr. Soetomo Surabaya. Sebanyak 38 (38 %) orang 
pasienadalah wanita dan 62 (62 %) orang pria. 
Selanjutnya, data demografi dan distribusi berdasar 
sampel dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Data demografi dan distribusi berdasar Jenis 
Kelamin, Usia, Jenis Pelayanan, dan Kondisi 
Akhir

Variabel Parameter 
Jumlah 
(n=100) 

Persentase 
(%) 

Jenis kelamin
 

Pria 62 62% 
Wanita 38 38% 

Usia <12 3 3% 
12-25 18 18% 
26-45 22 22% 
46-65 45 45% 
>65 12 12% 

Jenis pelayanan
 

Bedah 37 37% 
Medik 63 63% 

Kondisi Akhir
 

Hidup 98 98% 
Meninggal 2 2% 

 
Bakteri yang paling banyak ditemukan dari 

pasien terinfeksi Carbapenem Resistant Gram Negative 



Bacteria (CR-GNB) adalah Acinetobacter spp. yang 
menginfeksi sebanyak 32 (32%) pasien. Selanjutnya, data 
mengenai persebaran hasil kultur pasien terinfeksi CR-
GNB dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Persebaran hasil kultur pasien terinfeksi CR-GNB 
di IRNA Bedah dan IRNA Medik RSUD Dr. 
Soetomo Surabaya

Bakteri 
Ruang Rawat Inap

 Persen 
Total Bedah Medik 

Acinetobacter spp. 16 16 32% 
Klebsiella spp. 3 18 21% 
Eschericia spp. 5 7 12% 
Pseudomonas spp. 5 6 11% 
Stenotrophomonas spp. 2 7 9% 
Burkholderia spp. 1 1 2% 
Cronobacter spp. 0 2 2% 
Providencia spp. 2 0 2% 
Serratia spp. 1 1 2% 
Aeromonas spp. 0 1 1% 
Citrobacter spp. 0 1 1% 
Elizabethkingia spp. 0 1 1% 
Enterobacter spp. 0 1 1% 
Moraxella spp. 1 0 1% 
Morganella spp. 0 1 1% 
Proteus spp. 1 0 1% 

Catatan: CR-GNB = Carbapenem resistant Gram Negative Bacilli.

Jumlah pasien yang menggunakan antibiotik di 
IRNA Bedah dan IRNA Medik RSUD Dr. Soetomo 
Surabaya sebanyak 94 pasien (94%), dengan total 
seluruh pasien sebanyak 100 pasien. Selanjutnya, jumlah 
pasien yang menggunakan antibiotik di IRNA Bedah 
RSUD Dr. Soetomo Surabaya sebanyak 32 pasien 
(86,5%), dengan total seluruh pasien sebanyak 37 pasien. 
Jumlah pasien yang menggunakan antibiotik di IRNA 
Medik RSUD Dr. Soetomo Surabaya sebanyak 62 pasien 
(98,4%), dengan total seluruh pasien sebanyak 63 pasien. 
Data dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Distribusi jumlah pasien dan penggunaan 
antibiotik pasien terinfeksi CR-GNB di IRNA 
Bedah dan IRNA Medik RSUD Dr. Soetomo 
Surabaya

Ruang Rawat Inap 
Penggunaan Antibiotik

 Total  
Tidak Iya 

Bedah Jumlah 5 32 37 
Persentase 13,5% 86,5% 100% 

Medik Jumlah 1 62 63 
Persentase 1,6% 98,4% 100% 

Bedah dan Medik
 

Jumlah  6 94 100 
Persentase  6% 94% 100% 

Persentase penggunaan antibiotik yang paling 
banyak di gunakan di Ruang Rawat Inap Bedah dan 
Ruang Rawat Inap Medik RSUD Dr. Soetomo Surabaya 
adalah Ceftriaxone yaitu sebesar 34.2% dari total 
keseluruhan antibiotik yang digunakan, kemudian disusul 
dengan Levofloxacin sebanyak 19.4%, Metronidazole 
7.1%, Meropenem 6.6%, dan lain-lain. Presentase 
penggunaan antibiotik di kedua Ruang Rawat Inap dapat 
dilihat di Tabel 4-6.

Tabel 4. Persentase penggunaan antibiotik pasien 
terinfeksi CR-GNB di IRNA Bedah dan IRNA 
Medik RSUD Dr. Soetomo Surabaya

Antibiotik Pasien Persentase (%) 

Ceftriaxone 67 34.20% 
Levofloxacin 38 19.40% 

Metronidazole 14 7.10% 
Meropenem 13 6.60% 

Cefazolin 9 4.60% 
Ceftazidime 7 3.60% 
Ethambutol 6 3.10% 

Cotrimoxazole 5 2.60% 
Gentamycin 5 2.60% 

Isoniazid 5 2.60% 
Pirazinamid 5 2.60% 
Rifampicin 5 2.60% 
Amikacin 4 2% 

Ciprofloxacin 3 1.50% 
Streptomisin 3 1.50% 

Ampicillin 2 1% 
Moxifloxacin 2 1.00% 
Azithromycin 1 0.50% 

Cefixime 1 0.50% 
Fosfomycin 1 0.50% 

To tal  100% 

 
Tabel 5. Presentase penggunaan antibiotik pasien 

terinfeksi CR-GNB di IRNA Bedah RSUD Dr. 
Soetomo Surabaya

Antibiotik Pasien Persentase (%) 

Ceftriaxone 24 31,2 % 
Levofloxacin 13 16,9 % 

Cefazolin 8 10,4 % 
Meropenem 7 9,1 % 

Metronidazole 6 7,8 % 
Gentamycin 5 6,5 % 

Amikacin 3 3,9 % 
Ceftazidime 3 3,9 % 

Cotrimoxazole 3 3,9 % 
Ampicillin 2 2,6 % 
Cefixime 1 1,3 % 

Fosfomycin 1 1,3 % 
Moxifloxacin 1 1,3 % 

Total  100%  

Data mengenai penggunaan antibiotik di rumah 
sakit dievaluasimenggunakan pengukuran DDD/100 
patient days. Persamaan DDD/100 patient days adalah 
sebagai berikut 

DDD = 
Jumlah gram Antibiotik yang dikonsumsi pasien

Standar DDD WHO
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 Tabel 7. DDD dan DDD/100 Patient Days di Ruang Rawat 
Bedah dan Ruang Rawat Medik

No. Antibiotik  Total DDD
 

DDD/100 
Patient Days 

1 Amikacin 10.83 0.95 
2 Ampicillin 3.16 0.28 
3 Azithromycin 6.67 0.58 
4 Cefazolin 13.94 1.22 
5 Cefixime  2.50 0.22 
6 Ceftazidime 7.31 0.64 
7 Ceftriaxone 362.825 31.69 
8 Ciprofloxacin 15.50 1.35 
9 Cotrimoxazole 27.88 2.43 

10 Ethambutol 13.88 1.21 
11 Fosfomycin 1.31 0.11 
12 Gentamicin 23.45 2.05 
13 Isoniazid 16 1.40 
14 Levofloxacin 327 27.55 
15 Meropenem 64.75 5.66 
16 Metronidazole 102.25 8.93 
17 Moxifloxacin 7.875 0.69 
18 Pyrazinamide  14.3 1.25 
19 Rifampicin 14.42 1.11 
20 Streptomycin  12.75 1.13  

Total  1048.6 90.45 

Tabel 6. Presentase penggunaan antibiotik pasien 
terinfeksi CR-GNB di IRNA Medik RSUD Dr. 
Soetomo Surabaya

Antibiotik Pasien Persentase (%) 

Ceftriaxone 43 36,1 % 
Levofloxacin 25 21,0 % 

Metronidazole 8 6,7 % 
Ethambutol 6 5,0 % 
Meropenem 6 5,0 % 

Isoniazid 5 4,2 % 
Pirazinamid 5 4,2 % 
Rifampicin 5 4,2 % 

Ceftazidime 4 3,4 % 
Ciprofloxacin 3 2,5 % 
Streptomisin 3 2,5 % 

Cotrimoxazole 2 1,7 % 
Amikacin 1 0,8 % 

Azithromycin 1 0,8 % 
Cefazolin 1 0,8 % 

Moxifloxacin 1 0,8 % 
Total  100% 

Total Length of Stay (LOS) pasien terinfeksi CR-
GNB adalah sebanyak 1145 hari. Dari persamaan di atas, 
tiap-tiap antibiotik yang digunakan di Ruang rawat Bedah 
dan Medik RSUD Dr. Soetomo Surabaya di hitung nilai 
DDD dan DDD/100 patient days. Hasilnya, antibiotik 
dengan nilai tertinggi adalah antibiotik Ceftriaxone dengan 
nilai DDD sebesar 362,82 dan nilai DDD/100 Patient-Days 
sebesar 31,69. Hasil dari perhitungan DDD dan DDD/100 
patient days dari semua antibiotik di Ruang Rawat Bedah 
dan Ruang Rawat Medik dapat dilihat di Tabel 7-9.

Tabel 8. DDD dan DDD/100 Patient Days di Ruang Rawat 
Bedah

No. Antibiotik 
Total 
DDD 

DDD/100 
Patient Days 

LOS 
Total 

1 Amikacin 6,33 1,04  
 
 
 
 

610 
  
  
 
  
  
  
  

2 Ampicillin 3,17 0,52 
3 Cefazolin 13,27 2,18 
4 Cefixime  2,50 0,41 
5 Ceftazidime 2,81 0,46 
6 Ceftriaxone 134,83 22,1 
7 Cotrimoxazole 14,44 2,37 
8 Fosfomycin 1,31 0,21 
9 Gentamicin 23,47 3,85 
10 Levofloxacin 132 21,64 
11 Meropenem 16,75 2,75 
12 Metronidazole 52,25 8,57 
13 Moxifloxacin 3,38 0,55  

Total  400,18 66,65 

Tabel 9. DDD dan DDD/100 Patient Days di Ruang Rawat 
Medik

No.  Antibiotik  
Total 
DDD 

DDD/100 
Patient Days 

LOS 
Total 

1. Amikacin 4,50 0,84  
 
 
 
 
 
 

535 
  
  
  
  
  
  
  

2. Azithromycin 6,67 1,25 
3. Cefazolin 0,67 0,13 
4. Ceftazidime 4,50 0.84 
5. Ceftriaxone 228 42,62 
6. Ciprofloxacin 15,50 2,90 
7. Cotrimoxazole 13,44 2,51 
8. Ethambutol 13,89 2,60 
9. Isoniazid 16 2,99 
10. Levofloxacin 195 36,45 
11. Meropenem 48 8,97 
12. Metronidazole 50 9,35 
13. Moxifloxacin 4,50 0,84 
14. Pyrazinamide  14,30 2,67 
15. Rifampicin 14,42 2,7 
16. Streptomycin  12,75 2,38 

Total  642,14 120,04 

 

PEMBAHASAN

Kelompok pasien terinfeksi Carbapenem 
Resistant-Gram Negative Bacteria di RSUD Dr. Soetomo 
Surabaya paling banyak berada pada kelompok usia 46-
65 tahun (45%). Terdapat beberapa teori yang 
menjelaskan bahwa kelompok usia 46-65 tahun dapat 
menjadi kelompok usia yang paling banyak terdiagnosis 
infeksi Carbapenem Resistant-Gram Negative Bacteria. 
Kelompok usia tua (>54 tahun) mengalami kegagalan 
organ lebih besar dari pada usia muda (<55 tahun). Selain 
itu, rata-rata hasil klinis yang buruk terjadi pada pasien 
kelompok tua yang mengalami infeksi (Brakenridge et al., 
2018). Faktor imunitas juga berperan utama dalam infeksi. 
Pada orang yang mengalami penuaan, sistem imun 
perlahan akan kehilangan kemampuannya untuk 
melindungi tubuh dari infeksi, sel kanker, dan juga gagal 
untuk memberikan bantuan untuk mengatasi penyakit 
yang ada dalam dirinya (Weyand & Goronzy, 2016).

Bakteri Acinetobacter spp. merupakan bakteri 
utama penyebab infeksi nosokomial dan menjadi salah 
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satu bakteri yang cukup kebal terhadap antibiotik. Bakteri 
ini sangat berperan dalam terjadinya kolonisasi dan infeksi 
pasien di rumah sakit (Almasaudi, 2018). Salah satu 
kemampuannya yang cepat untuk beradaptasi di 
lingkungan tertentu terutama lingkungan rumah sakit, 
menjadikan bakteri Acinetobacter spp. menjadi salah satu 
bakteri yang berbahaya di rumah sakit. Selain itu, faktor 
risiko terjadinya infeksi bakteri tersebut diantaranya 
adalah, pengobatan di rumah sakit yang lama, kondisi 
pasien yang buruk, gangguan sistem peredarah darah, 
gangguan pernafasan, dll (Sieniawski et al., 2013).

Pasien dengan jenis kelamin pria merupakan 
kelompok pasien dengan jumlah yang paling banyak yaitu 
sebanyak 62 pasien (62%), di banding Wanita sebanyak 
38 pasien (38%). Hal ini berlawanan dengan teori yang 
mengemukakan bahwa wanita lebih rentan mengidap 
penyakit infeksi dibandingkan pria(Gerberding, 2004). 
Namun ternyata, terdapat banyak faktor yang menjadi 
acuan seseorang dapat terinfeksi, diantaranya faktor 
s o s i a l ,  p e r i l a k u ,  m e t a b o l i s m ,  d a n  g e n ,  
sehingga,sedangkan jenis kelamin hanya salah satu 
faktor (Van Lunzen & Altfeld, 2014). Pasien dengan 
diagnosis CR-GNB disertai penyakit yang progresif, 
kronis, dan parah dapat meningkatkan mortalitas 
sebanyak tiga kali lipat dari biasanya (Martin, Fahrbach, 
Zhao, & Lodise, 2018). Pada penelitian ini tercatat, pasien 
CR-GNB yang meninggal selama perjalanan penyakitnya 
sebanyak 2 orang (2%) dan memiliki diagnosis keganasan 
yang telah kronis. 

Sebanyak 32 pasien (86,5%) dari 37 pasien yang 
dirawat di IRNA Bedah diantaranya menggunaan terapi 
antibiotik, dengan antibiotik yang tersering dikonsumsi 
adalah Ceftriaxone (31,2%). Selain itu, sebanyak 62 
pasien (98,4%) dari 63 pasien yang dirawat di IRNA Medik 
juga mendapatkan terapi antibiotik, dengan antibiotik yang 
tersering adalah Ceftriaxone (36,1%). Secara 
keseluruhan, antibiotik yang paling banyak digunakan di 
IRNA Bedah dan IRNA Medik adalah Ceftriaxone dengan 
jumlah pasien sebanyak 67 orang (34,2%). Persentase 
penggunaan antibiotik pada pasien terinfeksi CR-GNB di 
IRNA Medik secara bermakna lebih tinggi dibandingkan 
dengan penggunaan antibiotik di IRNA Bedah (p=0.025). 

Ceftriaxone merupakan antibiotik golongan 
sefalosporin generasi ketiga dengan spektrum kerja yang 
luas, dan secara umum dipergunakan sebagai terapi 
empirik pada infeksi di rumah sakit. Selain itu, Ceftriaxon 
juga dapat menekan timbulnya infeksi yang terjadi akibat 
tindakan invasif maupun kontaminasi pasien yang dirawat 
di rumah sakit lebih lama (Mahmudah et al., 2016). Alasan 
lain golongan sefalosporin generasi ketiga banyak 
diresepkan karena antibiotik ini efektif terhadap 
Enterobacteriaceae termasuk strain bakteri penghasil 
penisilinase. Akan tetapi, penggunaan antibiotik golongan 
ini perlu mendapatkan perhatian yang lebih dan harus 
berhati-hati karena dapat meningkatkan resistensi 
terhadap bakteri yang memproduksi ESBL (Extended 
spectrum ?-lactamase) (Urbánek, Kolá?, Love?ková, 
Strojil, & Šantavá, 2007).

Evaluasi kuantitatif dengan satuan DDD dapat 
digunakan untuk membandingkan kuantitas penggunaan 
antibiotik antar rumah sakit maupun antar negara dari 
waktu ke waktu (WHO, 2018). Semakin besar nilai dari 
DDD/100 patient-days menunjukkan tingginya tingkat 
penggunaan antibiotik dalam 100 hari rawat (Sari & Safitri, 
2016). Tingginya penggunaan ini belum dapat 
menunjukkan apakah pemberian antibiotik sudah 

diberikan dengan bijak, untuk itu perlu dilakukan analisis 
secara kualitatif untuk menilai rasionalitas penggunaan 
antibiotik (Mahmudah et al., 2016).

Kuantitas antibiotik di IRNA Bedah dan IRNA 
Medik RSUD Dr. Soetomo adalah 90,45 DDD/100 patient-
days, dengan penggunaan tertinggi Ceftriaxone sebesar 
31,65 DDD/100 patient-days. Pada analisis kuantitatif 
penggunaan antibiotik ini menunjukkan bahwa tidak ada 
perbedaan yang signifikan IRNA Bedah dan IRNA Medik 
RSUD Dr. Soetomo Surabaya (p=0,229). Hal ini 
menunjukkan bahwa meskipun secara persentase 
penggunaan ada perbedaan, namun secara kuantitatif 
penggunaan antibiotik antara IRNA Bedah dan Medik tidak 
berbeda bermakna. Hal ini dapat karena jumlah obat yang 
diberikan per pasien, jumlahnya berbeda.

Sejauh ini, nilai DDD/100 patient-days yang 
terbesar tidak hanya terdapat dinegara yang berkembang, 
bahkan salah satu rumah sakit di negara Swiss memiliki 
DDD per 100 patient-days yang jauh lebih besar, 
mencapai  323,37 (Kuster et al., 2008).Hasil studi lain 
yang telah dilakukan di Negara Cina mengenai hubungan 
antara konsumsi antibiotik dengan kasus CR-GNB yang 
berasal dari 153 rumah sakit berbeda menunjukkan 
bahwa nilai rata-rata DDD/100 patient-days sebesar 46,30 
(Yang et al., 2018). Nilai ini tentunya, jauh dari DDD/100 
patient-days pasien terinfeksi CR-GNB di RSUD Dr. 
Soetomo yang memiliki nilai yang lebih besar yaitu 90,45, 
sehingga, pengawasan dan kontrol antibiotik yang ketat 
perlu dilakukan supaya dokter lebih selektif dalam 
menggunakan dan meresepkan antibiotik. 

Hasil perhitungan DDD/100 Patient-Days pada 
pasien terinfeksi CR-GNB dapat berbeda-beda di tiap 
bangsal maupun rumah sakit. Hal tersebut dipengaruhi 
oleh hasil pemeriksaan mikrobiologi, diagnosa pasien, 
dan PPK (Pedoman Praktek Klinik) yang diterapkan di 
tiap-tiap rumah sakit. Tingkat penggunaan antibiotik yang 
tinggi dikhawatirkan akan menyebabkan peningkatan 
kejadian resistensi terhadap berbagai antibiotik. 

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan
Telah dilakukan penelaahan terhadap total 100 

pasien yang terinfeksi bakteri Gram Negative yang 
resisten terhadap antibiotik golongan Karbapenem. 
Antibiotik tersering diresepkan untuk pasien di IRNA 
Bedah dan IRNA Medik RSUD Dr. Soetomo adalah 
Ceftriaxone (34,2%), disusul Levofloxacin (19,4%), 
Metronidazole (7,1%), dan Carbepenem (6,6%). Kuantitas 
antibiotik di IRNA Bedah dan IRNA Medik RSUD Dr. 
Soetomo total adalah 90,45 DDD/100 patient-days, 
dengan penggunaan tertinggi Ceftriaxone sebesar 31,65 
DDD/100 patient-days. Persentase penggunaan antibiotik 
berbeda antara IRNA Bedah dan Medik (p=0.025), namun 
secara kuantitatif tidak ada perbedaan antar keduanya 
(p=0,229). 

Bakteri terbanyak resisten Carbapenem adalah 
berturut-turut Acinetobacter spp (32%), Klebsiella spp. 
(21%),Eschericia spp. (12%),dan Pseudomonas spp. 
(11%).

Saran
Apabila dilakukan penelitian yang sama pada 

periode berikutnya, peneliti diharapkan membandingkan 
dengan data penelitian ini agar hasil penelitian bersifat 
lebih komprehensif.



DAFTAR PUSTAKA

Almasaudi, S. B. 2018. Acinetobacter spp. as nosocomial 
pathogens: Epidemiology and resistance features. Saudi 
Journal of Biological Sciences, 25(3), 586-596. 
https://doi.org/10.1016/j.sjbs.2016.02.009

Brakenridge, S. C., Efron, P. A., Stortz, J. A., Ozrazgat-baslanti, T., 
Ghita, G., Wang, Z., & Bihorac, A. 2018. Outcomes After 
Severe Sepsis / Septic Shock in Trauma. Journal of Trauma 
and Acute Care Surgery, 85(2), 247-255.

Davies, J., & Davies, D. 2010. Origins and Evolution of Antibiotic 
Resistance. Microbiology and Molecular Biology Reviews, 
74(3), 417-433. https://doi.org/10.1128/MMBR.00016-10

Gerberding, J. L. 2004. Women and Infectious Diseases. 
Emerging Infectious Diseases, 10(11), 1965-1967. 
https://doi.org/10.3201/eid1011.040800

Hadi, U., Duerink, D. O., Lestari, E. S., Nagelkerke, N. J., Keuter, 
M., Huis In't Veld, D., Gyssens, I. C. 2008. Audit of Antibiotic 
Prescribing in Two Governmental Teaching Hospitals in 
Indonesia. European Society of Clinical Microbiology and 
Infection, 14(7), 698-707. https://doi.org/10.1111/j.1469-
0691.2008.02014.x

Kemenkes. 2016. Mari Bersama Atasi Resistensi Antimikroba 
(AMR). Retrieved October 5, 2019, from Kementrian 
K e s e h a t a n  R e p u b l i k  I n d o n e s i a  w e b s i t e :  
http://www.depkes.go.id/article/view/16060800002/mari-
bersama-atasi-resistensi-antimikroba-amr-.html

Kuster, S. P., Ruef, C., Ledergerber, B., Hintermann, A., Deplazes, 
C., Neuber, L., & Weber, R. 2008. Quantitative Antibiotic Use 
in Hospitals: Comparison of Measurements, Literature 
Review, and Recommendations for a Standard of Reporting. 
Infection, 36(6), 549-559. https://doi.org/10.1007/s15010-
008-7462-z

Mahmudah, F., Sumiwi, S. A., & Hartini, S. 2016. Study of the Use 
of Antibiotics with ATC/DDD System and DU 90% in Digestive 
Surgery in Hospital in Bandung. Indonesian Journal of 
Clinical Pharmacy, 5(4), 293-298. https://doi.org/ 
10.15416/ijcp.2016.5.4.293

Maimun, A. 2008. Perencanaan Obat Antibiotik berdasarkan 
Kombinasi Metode Konsumsi dengan Analisis ABC dan 
Reorder Point terhadap Nilai Persediaan dan Turn Over 
Ratio di Instalasi Farmasi RS Darul Istiqomah Kaliwungu 
Kendal (Universitas Diponegoro). Retrieved from 
http://eprints.undip.ac.id/16382/

Martin, A., Fahrbach, K., Zhao, Q., & Lodise, T. 2018. Association 
Between Carbapenem Resistance and Mortality Among 
Adult, Hospitalized Patients with Serious Infections Due to 
Enterobacteriaceae: Results of a Systematic Literature 
Review and Meta-Analysis. Infectious Diseases Society of 
America, 5(7), 1-9. https://doi.org/10.1093/ofid/ofy150

Mendes, R. E., Mendoza, M., Banga Singh, K. K., Castanheira, 
M., Bell, J. M., Turnidge, J. D., … Jones, R. N. 2013. Regional 
Resistance Surveillance Program Results for 12 Asia-Pacific 
Nations (2011). Antimicrobial Agents and Chemotherapy, 
57(11), 5721-5726. https://doi.org/10.1128/AAC.01121-13

Ott, J. J., Ullrich, A., Mascarenhas, M., & Stevens, G. A. 2011. 
Global Cancer Incidence and Mortality Caused by Behavior 
and Infection. Journal of Public Health, 33(2), 223-233. 
https://doi.org/10.1093/pubmed/fdq076

Papp-Wallace, K. M., Endimiani, A., Taracila, M. A., & Bonomo, R. 
A. 2011. Carbapenems: Past, Present, and Future. 
Antimicrobial Agents and Chemotherapy, 55(11), 4943-4960. 
https://doi.org/10.1128/AAC.00296-11

Parathon, H., Kuntaman, K., Widiastoety, T. H., Muliawan, B. T., 
Karuniawati, A., Qibtiyah, M., Vong, S. 2017. Progress 
Towards Antimicrobial Resistance Containment and Control 
in Indonesia. BMJ Journal, 358(1), 31-35. https://doi.org/ 
10.1136/bmj.j3808

Sari, A., & Safitri, I. 2016. Studi Penggunaan Antibiotik Pasien 
Pneumonia Anak Di RS. PKU Muhammadiyah Yogyakarta 
Dengan Metode Defined Daily Dose (DDD). Jurnal Ilmiah 
Ibnu Sina, 1(2), 151-162.

Sieniawski, K., Kaczka, K., Rucinska, M., Gagis, L., & Pomorski, 
L. 2013. Acinetobacter Baumannii Nosocomial Infections. 
Po l i sh  Jo u rn a l  o f  Su rg e ry,  8 5 (9 ) ,  4 8 3 -4 9 0 .  
https://doi.org/10.2478/pjs-2013-0075

Suwantarat, N., dan Carroll, K. C. 2016. Epidemiology and 
Molecular Characterization of Multidrug-Resistant Gram-
Negative Bacteria in Southeast Asia. Antimicrobial 
Res is tance and In fec t ion  Cont ro l ,  5 (1) ,  1 -8 .  
https://doi.org/10.1186/s13756-016-0115-6

Urbánek, K., Kolá?, M., Love?ková, Y., Strojil, J., & Šantavá, L. 
2007. Influence of Third-Generation Cephalosporin 
Utilization on the Occurrence of ESBL-Positive Klebsiella 
Pneumoniae Strains. Journal of Clinical Pharmacy and 
Therapeutics, 32(4), 403-408. https://doi.org/10.1111/j.1365-
2710.2007.00836.x

Van Lunzen, J., & Altfeld, M. 2014. Sex Differences in Infectious 
Diseases-Common But Neglected. Journal of Infectious 
Diseases, 209(3), 79-80. https://doi.org/10.1093/ 
infdis/jiu159

Vasoo, S., Barreto, J. N., & Tosh, P. K. 2015. Emerging Issues in 
Gram-Negative Bacterial Resistance: An Update for the 
Practicing Clinician. Mayo Clinic Proceedings, 90(3), 395-
403. https://doi.org/10.1016/j.mayocp.2014.12.002

Weyand, C. M., & Goronzy, J. J. 2016. Aging of the immune 
system: Mechanisms and therapeutic targets. Annals of the 
Amer i can  Thorac i c  Soc ie t y,  13 (5 ) ,  422 -428 .  
https://doi.org/10.1513/AnnalsATS.201602-095AW

WHO. 2018. Antimicrobial resistance. Retrieved October 5, 2019, 
f r o m  W o r l d  H e a l t h  O r g a n i z a t i o n  w e b s i t e :  
https:/ /www.who.int/news-room/fact-sheets/detai l /  
antimicrobial-resistance

Yang, P., Chen, Y., Jiang, S., Shen, P., Lu, X., & Xiao, Y. 2018. 
Association Between Antibiotic Consumption and The Rate 
of Carbapenem-Resistant Gram-Negative Bacteria from 
China Based on 153 Tertiary Hospitals Data in 2014. 
Antimicrobial Resistance and Infection Control, 7(1), 1-7. 
https://doi.org/10.1186/s13756-018-0430-1

220  Jurnal Kesehatan Soetomo, , hlm 215 - 220Volume 8, Nomor  20214, Des 



POLA PENGGUNAAN ANTIBIOTIK PADA PASIEN STROKE DI DEPARTEMEN NEUROLOGI 

RSUD DR. SOETOMO SURABAYA

1 2 2 3Aditya Luthfi Nurdin Sembahulun , Kurnia Kusumastuti , Paulus Sugianto , K. Kuntaman

1Program Studi Pendidikan Dokter, Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga
2Departemen / KSM Neurologi, Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga – RSUD Dr. Soetomo
3Departemen / KSM Mikrobiologi Klinik, Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga – RSUD Dr. Soetomo

221

ABSTRACT: Background: Antibiotic are often prescribed for stroke patients with complication of infectious diseases. The high 
consumption of antibiotic that are consumed by the patients will raise potential for unwise prescription of antibiotic, and contribute to bacterial 
resistance. Objective: Identifying the pattern of antibiotic usage in stroke patients in Neurology wards of Dr. Soetomo Hospital Surabaya. 
Methods: This was an observational descriptive analytic study. Samples were medical record data of all patients who diagnosed of stroke in 
the Neurology wards, Dr. Soetomo hospital Surabaya since July 1st – September 28th 2018 which fulfilled the inclusion and exclusion 
criteria. Result: The study was conducted since July 1st – September 28th 2018 in Neurology wards, Dr. Soetomo hospital Surabaya, and 
total 230 patients with stroke were included in this study. There were 69 (30%) patients used antibiotic, whereas the most usage of antibiotic 
was ceftriaxone 52 (43.7%) patients. The highest route of antibiotic delivery was the parenteral administration route (78.05%). The total 
quantity of antibiotic usage was 1090.28 DDD or 46.85 DDD/100 patients-days. The highest prescription was ceftriaxone (525.5 DDD) or 
22.58 DDD/100 patient-days. Conclusion: The highest usage of antibiotic in Neurology wards of Dr. Soetomo Surabaya was ceftriaxone, 
about 43.7% or 525.5 DDD or 22.58 DDD/100 patient-days. The second highest usage of antibiotic was levofloxacin, about 17.65% or 313 
DDD or 13.45 DDD/100 patient-days.

Keywords: antibiotic, stroke, neurology, define daily dose, DDD

ABSTRAK: Latar Belakang: Antibiotik sering kali diresepkan kepada pasien stroke dengan komplikasi penyakit infeksi. Tingginya 
konsumsi antibiotik yang diberikan kepada pasien akan meningkatkan potensi peresepan antibiotik yang tidak bijak, dan selanjutnya 
berkontribusi pada terjadinya resistensi bakteri. Tujuan: Mengetahui pola penggunaan antibiotik pada pasien stroke di Ruang Rawat Inap 
Neurologi RSUD Dr. Soetomo Surabaya. Metode: Penelitian ini merupakan penelitian observasional deskriptif analitik. Sampel yang 
digunakan adalah data rekam medis semua pasien yang terdiagnosa stroke di Ruang Rawat Inap Neurologi RSUD Dr. Soetomo Surabaya 
periode 1 Juli – 28 September 2018 yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Hasil: Penelitian ini dilaksanakan sejak 1 Juli – 28 
September 2018 di Ruang Rawat Inap Neurologi, RSUD Dr. Soetomo Surabaya, dan total 230 pasien dengan stroke dilibatkan dalam 
penelitian ini. Terdapat 69 (30%) pasien yang menggunakan antibiotik, sedangkan jenis antibiotik yang paling banyak digunakan adalah 
ceftriaxone 52 (43,7%) pasien. Rute pemberian antibiotik tertinggi adalah rute pemberian parenteral (78,05%). Jumlah total penggunaan 
antibiotik adalah 1090,28 DDD atau 46,85 DDD/100 patient-days. Antibiotik dengan peresepan tertinggi adalah ceftriaxone (525,5 DDD) 
atau 22,58 DDD/100 hari-pasien. Simpulan: Persentase penggunaan jenis antibiotik tertinggi di Ruang Rawat Inap Neurologi Dr. Soetomo 
Surabaya adalah ceftriaxone, sekitar 43,7% atau 525,5 DDD atau 22,58 DDD/100 patient-days. Persentase penggunaan jenis antibiotik 
kedua adalah levofloxacin, sekitar 17,65% atau 313 DDD atau 13,45 DDD/100 patient-days.

Kata Kunci: antibiotik, stroke, neurologi, define daily dose, DDD
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PENDAHULUAN

Stroke adalah gangguan fungsional pada otak 
yang disebabkan karena pembuluh darah di otak pecah 
atau tersumbat. Kondisi tersebut dapat menyebabkan 
kelumpuhan sampai kematian pasien (Kelly-Hayes, 
2010). Pasien stroke juga rentan terhadap berbagai 
komplikasi yang dapat memperberat proses rehabilitasi. 
Komplikasi yang kerap ditemui pada kasus stroke adalah 
penyakit infeksi terutama pneumonia dan infeksi saluran 
kemih .

Resistensi bakteri menjadi masalah besar untuk 
dunia kesehatan sampai saat ini. Kurangnya pengetahuan 
dokter maupun pasien mengenai penggunaan antibiotik 
yang bijak adalah salah satu faktor yang menyebabkan 
resistensi bakteri terus meningkat . Tujuan penelitian ini 
adalah untuk mengetahui pola penggunaan antibiotik 
pada pasien stroke di Ruang Rawat Inap Neurologi RSUD 
Dr. Soetomo Surabaya. Evaluasi penggunaan antibiotik 

dilakukan secara kuantitatif dengan menggunakan 
metode DDD (Defined Daily Dose). DDD (Defined Daily 
Dose) adalah perkiraan dosis rata-rata perhari 
penggunaan golongan obat untuk indikasi utama pada 
orang dewasa.

METODE 

Jenis penelitian ini adalah observasional 
deskriptif analitik dengan pengumpulan data secara 
retrospektif dari rekam medik pasien stroke di departemen 
Neurologi. Penelitian dilakukan di Ruang Rawat Inap 
(Seruni, Seruni A, dan Seruni B) departemen Neurologi 
RSUD Dr. Soetomo Surabaya dari periode 1 Juli 2018 
sampai dengan 28 September 2018. Teknik pengumpulan 
sampel dilakukan secara purposive sampling. Kriteria 
inklusi penelitian ini adalah data rekam medik lengkap 
meliputi data umur, jenis kelamin, tipe stroke, dan dosis 
obat. Kriteria eksklusi penelitian ini adalah rekam medik 
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pasien yang meninggal dunia atau pulang paksa.
Data yang dikumpulkan antara lain nama 

antibiotik, dosis, rute pemberian, length of stay, dan data 
demografi meliputi umur, jenis kelamin, dan komplikasi 
infeksi. Analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan 
tahapan sebagai berikut.
1. Mendeskripsikan data yang diperoleh dari rekam medik 

berupa karakteristik dari pasien stroke, persentase 
penggunaan antibiotik, persentase rute pemberian 
antibiotik.

2. Analisis kuantitatif dengan cara menghitung DDD dan 
DDD/100 patient-days antibiotik yang dikonsumsi oleh 
pasien stroke. DDD dan DDD/100 patient-days dihitung 
dengan rumus dibawah ini.

                          Jumlah dosis antibiotik (gram)
         DDD = 
                      Standar DDD antibiotik WHO (gram)

                                                  ∑DDD antibiotik×100
        DDD/100 patient-days = 
                                                         Total LOS

3. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan 
menggunakan uji chi-square, meliputi analisis 
hubungan antara jenis kelamin dengan tipe stroke dan 
analisis hubungan antara umur dengan tipe stroke. Uji 
normalitas kolmogorov-smirnov dilakukan untuk 
mengetahui apakah terdapat perbedaan nilai 
DDD/100 patient-days antibiotik di ruang Seruni, 
Seruni A, dan Seruni B. Apabila distribusi data tidak 
normal, kemudian dilakukan uji kruskal wallis. Seluruh 
analisis data pada penelitian ini menggunakan 
perangkat lunak SPSS 20.0.

HASIL 

Hasil penelitian observasional pada dokumen 
rekam medis pasien stroke dengan tanggal keluar rumah 
sakit dalam periode 1 Juli 2018 sampai dengan 28 
September 2018 di Ruang Rawat Inap (Seruni, Seruni A, 
dan Seruni B) departemen Neurologi didapatkan 230 
rekam medik pasien stroke yang memenuhi kriteria inklusi 
dan eksklusi. Kemudian sebanyak 69 pasien diketahui 
menerima peresepan terapi antibiotik selama rawat inap.

Karakteristik Pasien
Pasien stroke laki-laki lebih umum ditemukan 

dibandingkan dengan pasien stroke perempuan, yaitu 127 
orang laki-laki (55,22%) dan 103 orang perempuan 
(44,78%). Tipe stroke iskemik (150 orang atau 65,22%) 
lebih banyak dibandingkan tipe stroke hemoragik (80 
pasien atau 34,78%). Pada semua tipe stroke didominasi 
oleh pasien berjenis kelamin laki-laki, yaitu 46 orang (20%) 
mengidap tipe stroke hemoragik dan 81 orang (35,22%) 
mengidap tipe stroke iskemik. 

Kelompok umur 45 tahun sampai 65 tahun 
mendominasi pasien stroke pada penelitian ini, sebanyak 
54 orang (23,48%) mengidap tipe stroke hemoragik dan 
98 orang mengidap tipe stroke iskemik (42,61%). Pasien 
stroke berusia diatas 65 tahun umumnya mengidap tipe 
stroke iskemik (42 orang atau 18,26%), sedangkan 23 
pasien stroke (10%) termasuk kelompok umur dibawah 45 
tahun. 

Komplikasi infeksi ditemukan pada 28 (12,2%) 
pasien stroke. Kejadian infeksi tertinggi adalah pneumonia 

dan infeksi saluran kemih, masing-masing dengan 
persentase sebesar 7% (16 orang) dan 3,9% (9 orang).

Persentase Penggunaan Antibiotik di Ruang Rawat 
Inap Neurologi RSUD Dr. Soetomo Surabaya

Pasien stroke yang mendapatkan terapi 
antibiotik dalam periode 1 Juli 2018 sampai dengan 28 
September 2018 berjumlah 69 pasien (30%). Pasien 
stroke yang dirawat inap di ruang Seruni sebanyak 67 
pasien dan sebesar 31,34% pasien di ruang Seruni yang 
mendapatkan terapi antibiotik selama rawat inap. 
Kemudian, pasien stroke yang dirawat inap di ruang 
Seruni A berjumlah 126 pasien, sedangkan hanya 29,37% 
pasien di ruang Seruni A mendapatkan terapi antibiotik 
selama rawat inap. Sementara, pasien stroke yang 
dirawat inap di ruang Seruni B berjumlah 37 pasien, dan 
sebesar 29,73% pasien mendapatkan terapi antibiotik 
selama rawat inap di ruang Seruni B.

Terapi antibiotik yang umum diresepkan pada 
pasien stroke dalam periode 1 Juli 2018 sampai dengan 28 
September 2018 di ruang rawat inap departemen 
Neurologi adalah ceftriaxone (43,7%) dan levofloxacin 
(17,65%). Persentase penggunaan antibiotik tertinggi 
yang diresepkan kepada pasien stroke di ruang Seruni 
adalah ceftriaxone (48,48%) dan cefixime (15,15%). 
Kemudian, persentase penggunaan antibiotik tertinggi 
yang diresepkan kepada pasien stroke di ruang Seruni A 
adalah ceftriaxone (43,28%) dan levofloxacin (17,91%). 
Sementara itu, persentase penggunaan antibiotik tertinggi 
yang diresepkan kepada pasien stroke di ruang Seruni B 
adalah ceftriaxone (36,84%) dan levofloxacin (26,32%).

Persentase Rute Pemberian Antibiotik di Ruang Rawat 
Inap Neurologi RSUD Dr. Soetomo Surabaya

Antibiotik untuk pasien stroke di ruang rawat inap 
dalam periode 1 Juli 2018 sampai 28 dengan September 
2018 pada umumnya diberikan melalui rute parenteral 
(78,05%). Sebagian besar antibiotik di ruang Seruni 
diberikan secara parenteral kepada pasien stroke yaitu 
sebesar 81,82%. Kemudian di ruang Seruni A sebagian 
besar antibiotik diberikan secara parenteral kepada 
pasien stroke yaitu sebesar 73,24%. Hasil yang serupa 
juga ditemukan di ruang Seruni B, sebagian besar 
antibiotik diberikan secara parenteral kepada pasien 
stroke yaitu sebesar 89,47%.

Nilai DDD dan DDD/100 patient-days Antibiotik di 
Ruang Rawat Inap Neurologi RSUD Dr. Soetomo 
Surabaya

Kuantitas penggunaan antibiotik dihitung dengan 
menggunakan metode DDD (secara kuantitatif). Dalam 
penelitian ini didapatkan 14 jenis antibiotik yang 
diresepkan kepada pasien stroke di ruang rawat Neurologi 
RSUD Dr. Soetomo Surabaya dalam periode 1 Juli 2018 
sampai dengan 28 September 2018.

Pada penelitian ini didapatkan average length of 
stay adalah 10,1 hari, artinya pada periode 1 Juli 2018 
sampai dengan 28 September 2018 setiap pasien rata-
rata dirawat inapkan di departemen Neurologi RSUD Dr. 
Soetomo selama 10,1 hari. Antibiotik dengan kuantitas 
penggunaan terbesar adalah ceftriaxone dengan nilai 
DDD sebesar 525,5 dan nilai DDD/100 patient-days 
sebesar 22,58, artinya setiap pasien stroke diresepkan 
antibiotik ceftriaxone rata-rata sebesar 0,23 DDD setiap 
hari. 

Antibiotik dengan kuantitas penggunaan 
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terbesar di Seruni adalah ceftriaxone dengan nilai DDD 
sebesar 165,5 dan nilai DDD/100 patient-days sebesar 
23,28, artinya setiap pasien stroke di Seruni diresepkan 
antibiotik ceftriaxone rata-rata sebesar 0,23 DDD setiap 
hari. Kemudian, antibiotik dengan kuantitas penggunaan 
terbesar di Seruni A adalah ceftriaxone dengan nilai DDD 
sebesar 279 dan nilai DDD/100 patient-days sebesar 22,5, 
artinya setiap pasien stroke di Seruni A diresepkan 
antibiotik ceftriaxone rata-rata sebesar 0,23 DDD setiap 
hari. Sementara itu, antibiotik dengan kuantitas 
penggunaan terbesar di Seruni B adalah ceftriaxone 
dengan nilai DDD sebesar 81 dan nilai DDD/100 patient-
days sebesar 21,54, artinya setiap pasien stroke di Seruni 
B diresepkan antibiotik ceftriaxone rata-rata sebesar 0,22 
DDD setiap hari. Hasil analisis data nilai DDD/100 patient-
days antara ruang seruni, seruni A, dan seruni B dengan uji 
kruskal wallis menunjukkan nilai p>0,05 (0,994), artinya 
tidak ada perbedaan yang signifikan antara nilai DDD/100 
patient-days ruang seruni, seruni A, dan seruni B.

PEMBAHASAN

Karakteristik Pasien
Pada penelitian ini diketahui bahwa pasien 

stroke laki-laki umum ditemukan di ruang rawat inap 
Neurologi dibandingkan dengan pasien stroke 
perempuan, yaitu 127 pasien laki-laki (55,22%) dan 103 
pasien perempuan (44,78%). Hasil penelitian ini selaras 
dengan penelitian serupa mengenai karakteristik pasien 
stroke yang dirawat inap, pada penelitian tersebut 
ditemukan sebesar 55,1% pasien berjenis kelamin laki-
laki dan 44,9% pasien berjenis kelamin perempuan dari 
total 2.159 pasien stroke yang diteliti (Chang et al., 2015). 
Interpretasi hasil analisis data jenis kelamin dan tipe stroke 
dengan uji chi-square menunjukkan tidak ada hubungan 
yang signifikan antara jenis kelamin dengan tipe stroke 
pada sampel penelitian ini.

Faktor penyebab laki-laki lebih rentan terserang 
penyakit stroke dapat dikaitkan dengan kecenderungan 

Tabel 1. Karakteristik pasien stroke periode 1 Juli - 28 September 2018 di departemen Neurologi RSUD Dr. Soetomo Surabaya

Tabel 2. Penggunaan antibiotik pada pasien stroke periode 1 Juli - 28 September 2018 di departemen Neurologi RSUD Dr. 
Soetomo Surabaya

*Keterangan: DDD : Defined Daily Dose; LOS : Length Of Stay; ALOS : Average Length Of Stay



Gambar 1. Pola persentase penggunaan antibiotik periode 1 Juli - 28 September 2018 di departemen Neurologi RSUD      
Dr. Soetomo Surabaya 

pola hidup yang tidak sehat pada laki-laki. Prevalensi 
konsumsi rokok dan alkohol ditemukan lebih tinggi pada 
laki-laki daripada perempuan (Wang et al., 2017). Hasil 
penelitian lain menyebutkan bahwa hipertensi dan 
diabetes mellitus, yang merupakan faktor risiko utama 
pada penyakit stroke, lebih sering ditemukan pada 
populasi laki-laki dibandingkan pada populasi perempuan 
(Venketasubramanian et al., 2017).

Kelompok umur 45 tahun sampai 65 tahun 
diketahui mendominasi demografi umur pasien stroke 
pada penelitian ini dengan jumlah 152 orang (66,09%). 
Kemudian disusul Kelompok umur diatas 65 tahun 
berjumlah 55 orang (23,91%) dan hanya 23 pasien stroke 
(10%) yang berusia dibawah 45 tahun. Hasil penelitian ini 
selaras dengan penelitian serupa tentang epidemiologi 
penyakit stroke di Indonesia yang menemukan persentase 
kejadian stroke pada kelompok umur 45-65 tahun sebesar 
50,5% (1.043 pasien), kelompok umur >65 tahun sebesar 
35,8% (739 pasien), dan kelompok umur <45 tahun 
sebesar 12,9% (266 pasien) dari total 2.065 pasien stroke 
yang diteliti (Misbach & Ali, 2001). Interpretasi hasil 
analisis data umur dan tipe stroke dengan uji chi-square 
menunjukkan ada hubungan yang signifikan antara umur 
dengan tipe stroke pada sampel penelitian ini. 

Hubungan antara umur dan kejadian stroke 
dapat disebabkan karena prevalensi faktor risiko penyakit 
stroke antara lain hipertensi, diabetes mellitus, gangguan 
metabolik, dan aktifitas fisik yang kurang terus meningkat 
seiring bertambahnya umur (Kelly-Hayes, 2010). Pasien 
stroke di ruang rawat inap Neurologi RSUD Dr. Soetomo 
umumnya berada pada kelompok umur 45 tahun sampai 
65 tahun. Hal tersebut dapat memberikan gambaran 
bahwa pola penyakit stroke cenderung menyerang pada 
kelompok umur yang lebih tua tetapi masih dalam masa 
produktif.

Tipe stroke iskemik (150 pasien atau 65,22%) 
lebih banyak ditemukan dibandingkan tipe stroke 
hemoragik (80 pasien atau 34,78%). Penelitian mengenai 
tipe stroke di RSUD Kabupaten Solok Selatan, 
menemukan hasil yang selaras dimana kasus kejadian 
stroke iskemik lebih sering terjadi daripada stroke 

hemoragik dengan persentase masing-masing sebesar 
61,46% (59 pasien) dan 38,54% (37 pasien) dari total 96 
pasien stroke yang diteliti (Dinata et al., 2013).

Faktor risiko yang paling umum dari stroke 
iskemik adalah diabetes mellitus. Diabetes mellitus dapat 
meningkatkan risiko terserang stroke iskemik pada semua 
kelompok umur, terlebih pada umur <65 tahun dapat 
mencapai 5 kali lipat lebih besar. Dengan kata lain, pasien 
stroke iskemik dengan faktor risiko diabetes mellitus 
ditemukan pada populasi yang lebih muda dan cenderung 
d i s e r t a i  h i p e r t e n s i ,  i n f a r k  m i o k a r d ,  a t a u  
hiperkolesterolemia daripada pasien stroke tanpa 
diabetes mellitus (Khoury et al., 2013).

Persentase komplikasi infeksi pada pasien 
stroke yang dirawat inap sebesar 30% dan penyakit infeksi 
yang sering ditemui adalah pneumonia dan infeksi saluran 
kemih (Vermeij et al., 2018). Persentase komplikasi infeksi 
pada penelitian ini sebesar 12,2% dan penyakit infeksi 
yang mendominasi adalah pneumonia sebesar 7% dan 
infeksi saluran kemih sebesar 3,9%. Komplikasi infeksi 
lain yang ditemukan pada penelitian ini antara lain ulkus 
dekubitus sebesar 1,7%, septicaemia sebesar 1,3%, 
infeksi saluran nafas bawah sebesar 0,9%, dan otitis 
media sebesar 0,4%.

Infeksi pneumonia adalah komplikasi medis yang 
sering menyerang pasien stroke dengan persentase 
kasus antara 1,2% hingga 22% dan menyebabkan 
meningkatnya morbiditas dan mortalitas pada pasien 
stroke (P. Johnsen et al., 2012). Pasien stroke dengan 
keluhan disfagia dan/atau datang dalam keadaan 
penurunan kesadaran atau tidak sadar memiliki risiko 
tinggi terserang infeksi pneumonia. Penggunaan alat 
medis invasif, seperti selang nasogastrik, feeding tube dan 
suction catheter berisiko menyebabkan aspirasi dan pada 
pasien dengan higienitas mulut yang buruk turut 
meningkatkan risiko pneumonia (Finlayson et al., 2011). 
Persentase kasus infeksi saluran kemih sebesar 3,7% 
hingga 65,8% pada pasien stroke yang dirawat inap. 
Kasus infeksi saluran kemih sering dikaitkan dengan 
penggunaan kateter urin selama pasien rawat inap (P. 
Johnsen et al., 2012).
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Persentase Penggunaan Antibiotik di Ruang Rawat 
Inap Neurologi RSUD Dr. Soetomo Surabaya

Persentase penggunaan antibiotik yang tinggi di 
rumah sakit dapat menjadi prediksi awal akan adanya 
penggunaan antibiotik yang tidak bijak (Hadi et al., 2013). 
Persentase penggunaan antibiotik pasien stroke di ruang 
rawat inap Neurologi adalah sebesar 30%, artinya 
terdapat 69 pasien stroke menggunakan antibiotik selama 
rawat inap dari keseluruhan 230 pasien stroke yang rekam 
mediknya diteliti. Penelitian lain mengenai evaluasi 
penggunaan antibiotik pada pasien stroke rawat inap di 
RSUD Koja menunjukkan persentase penggunaan 
antibiotik pasien stroke sebesar 23,11% atau 199 pasien 
stroke menggunakan antibiotik selama rawat inap dari 
keseluruhan 861 pasien stroke (Sitompul et al., 2016). 

Persentase penggunaan antibiotik tertinggi 
adalah ruang Seruni sebesar 31,34%, kemudian disusul 
ruang Seruni B sebesar 29,73% dan terakhir ruang Seruni 
A sebesar 29,37%. Faktor yang berpengaruh secara 
langsung pada persentase penggunaan antibiotik pada 
pasien stroke adalah tinggi atau rendahnya kasus 
komplikasi infeksi. Pada pasien stroke dimana fungsi 
fisiologis tubuh terganggu, imunitas tubuh menurun, 
prosedur invasif (kateter, ventilator, operasi) dan penyakit 
komorbid (diabetes mellitus, kanker, penyakit paru) maka 
sebagai langkah pencegahan komplikasi infeksi maka 
perlu diresepkan antibiotik profilaksis (van de Beek et al., 
2009).

Pola persentase penggunaan antibiotik adalah 
distribusi persentase penggunaan setiap jenis antibiotik 
pada pasien stroke rawat inap. Pola persentase 
penggunaan antibiotik menunjukkan jenis antibiotik yang 
cenderung atau lebih sering digunakan untuk terapi, 
sehingga dapat menjadi tanda terhadap kemungkinan 
penggunaan antibiotik yang tidak bijak.

Pola persentase penggunaan antibiotik di ruang 
rawat inap Neurologi adalah ceftriaxone sebesar 43,7%, 
levofloxacin sebesar 17,65%, cefixime sebesar 12,61%, 
ciprofloxacin sebesar 7,56%, cefoperazone-sulbactam 
sebesar 3,36%, ceftazidime sebesar 3,36%, cefazolin 
sebesar 2,52%, moxifloxacin sebesar 2,52%, meropenem 
sebesar 1,68%, gentamicin sebesar 1,68%, cefadroxil 
sebesar 0,84%, cefotaxime sebesar 0,84%, azithromycin 
sebesar 0,84%, dan fosfomycin sebesar 0,84%. Apabila 
pola penggunaan antibiotik di ruang rawat inap Neurologi 
ditinjau lebih lanjut diketahui bahwa antibiotik ceftriaxone 
adalah antibiotik yang paling sering diresepkan. Penelitian 
mengenai evaluasi penggunaan antibiotik pada pasien 
stroke rawat inap di RSUD Koja menunjukkan hasil yang 
serupa bahwa ceftriaxone adalah antibiotik dengan 
persentase penggunaan tertinggi, yaitu sebesar 33,3% 
(Sitompul et al., 2016).

Antibiotik ceftriaxone digunakan sebagai terapi 
antibiotik lini pertama karena memiliki spektrum antibiotik 
yang luas (van de Beek et al., 2009). Alasan penggunaan 
ceftriaxone untuk pasien stroke, dimana terjadi kerusakan 
pada jaringan otak dan menurunnya imunitas tubuh, 
adalah potensi neuroproteksinya yang tinggi (Westendorp 
et al., 2014).

Persentase Rute Pemberian Antibiotik di Ruang Rawat 
Inap Neurologi RSUD Dr. Soetomo Surabaya

Persentase rute pemberian antibiotik dapat 
menjadi salah satu indikator untuk mengetahui kondisi 
pasien masuk atau selama rawat inap. Pasien stroke 
dengan rute pemberian antibiotik secara oral harus 

dipastikan dalam kesadaran yang baik. Rute parenteral 
sangat dianjurkan pada pasien dengan keadaan tidak 
sadar atau mengalami penurunan kesadaran, disfagia, 
dan mual-muntah.

Persentase rute pemberian antibiotik untuk 
pasien stroke di ruang rawat Neurologi pada umumnya 
diberikan melalui rute parenteral (78,05%). Apabila 
persentase rute pemberian antibiotik di ruang rawat inap 
ditinjau lebih lanjut maka diketahui bahwa pemberian 
antibiotik dengan rute parenteral paling sering dilakukan di 
ruang Seruni, Seruni A dan Seruni B. Penelitian serupa 
mengenai evaluasi penggunaan antibiotik pada pasien 
stroke rawat inap di RSUD Koja menunjukkan rute 
pemberian antibiotik didominasi oleh pemberian antibiotik 
secara parenteral, yaitu sebesar 68,67% (Sitompul et al., 
2016). 

Bioavailabilitas obat dengan pemberian melalui 
rute parenteral diketahui sebesar 100%, sehingga dapat 
dipastikan efek terapis yang segera pada pasien. Gejala 
yang sering timbul pada pasien stroke yaitu penurunan 
kesadaran, mual, muntah, dan kesulitan menelan 
(disfagia) menyebabkan pemberian oral sulit dilakukan 
sehingga pemberian antibiotik secara parenteral lebih 
umum dilakukan (Gajdacs, 2019).

Kuantitas Penggunaan Antibiotik (DDD dan DDD/100 
patient-days) di Ruang Rawat Inap Neurologi RSUD Dr 
Soetomo Surabaya

Evaluasi penggunaan antibiotik dilakukan 
dengan tujuan untuk melawan resistensi bakteri, dimana 
dapat dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif (Hadi et 
al., 2006). Dalam penelitian ini dilakukan evaluasi 
penggunaan antibiotik secara kuantitatif dengan metode 
DDD (Defined Daily Dose) yaitu menghitung nilai DDD dan 
DDD/100 patient-days antibiotik (WHO, 2011). 
Perhitungan nilai DDD/100 patient-days dalam evaluasi 
penggunaan antibiotik memberikan data yang universal 
sehingga dapat dibandingkan dengan rumah sakit lain jika 
diperlukan.

Hasil evaluasi penggunaan antibiotik secara 
kuantitatif terhadap 14 jenis antibiotik yang diresepkan di 
departemen Neurologi mendapat total nilai 1090,28 DDD 
atau 46,85 DDD/100 patient-days. Sementara average 
length of stay didapatkan sebesar 10,1 hari, artinya setiap 
pasien rata-rata dirawat di ruang rawat inap Neurologi 
selama 10,1 hari. Kuantitas penggunaan tertinggi di ruang 
rawat Neurologi (Seruni, Seruni A, Seruni B) adalah 
ceftriaxone sebesar 525,5 DDD atau 22,58 DDD/100 
patient-days,dapat diartikan artinya setiap pasien stroke 
diresepkan antibiotik ceftriaxone rata-rata sebesar 0,23 
DDD setiap hari. Penelitian serupa yang melakukan 
evaluasi penggunaan antibiotik dengan metode Gyssens 
pada pasien stroke rawat inap di RSUD Koja menemukan 
25 jenis antibiotik yang diresepkan. Pada penelitian 
tersebut antibiotik dengan penggunaan terbesar adalah 
ceftriaxone (Sitompul et al., 2016). 

Manfaat evaluasi penggunaan antibiotik secara 
kuantitatif dengan metode DDD antara lain dapat 
mengamati perubahan penggunaan obat dari waktu ke 
waktu, mengikuti trend penggunaan kelompok obat, 
mengevaluasi efek intervensi dalam penggunaan obat, 
dan mengevaluasi efek intervensi obat pada pola 
peresepan obat (WHO, 2011). Surveillance penggunaan 
antibiotik yang berkelanjutan dapat membantu dalam 
mendeteksi hubungan antara pola resistensi bakteri 
dengan penggunaan antibiotik.
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Penelitian ini dipengaruhi batasan waktu 
sehingga pengumpulan data dilaksanakan pada periode 1 
Juli - 28 September 2018, dan sumber data berupa data 
sekunder yang berasal dari data rekam medis pasien, 
sehingga terdapat risiko terjadinya kesalahan interpretasi 
data informasi oleh peneliti atau informasi yang tidak 
lengkap dalam rekam medis. Peneliti berusaha 
mengurangi error dalam data informasi yang diteliti 
dengan menetapkan kriteria inklusi dan eksklusi. Peneliti 
menekankan pentingnya penelitian ini sebagai penelitian 
perintis evaluasi penggunaan antibiotik secara kuantitatif 
dengan metode DDD di departemen Neurologi RSUD Dr. 
Soetomo, sehingga dapat digunakan sebagai referensi 
untuk penelitian serupa di periode waktu yang lain.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik 

kesimpulan bahwa persentase penggunaan antibiotik di 
ruang rawat inap Neurologi adalah 30% (69 dari 230 
pasien) dan jenis antibiotik dengan persentase yang 
tertinggi adalah ceftriaxone sebesar 43,7% (52 pasien) 
dan levofloxacin sebesar 17,65% (21 pasien). Persentase 
rute pemberian antibiotik di ruang rawat inap Neurologi 
tertinggi adalah rute parenteral sebesar 78,05%, 
sedangkan rute oral sebesar 21,95%, dan total nilai DDD 
(Defined Daily Dose) antibiotik di ruang rawat inap 
Neurologi adalah 1.090,28 DDD dengan kuantitas 
penggunaan antibiotik tertinggi adalah ceftriaxone 
sebesar 525,5 DDD dan levofloxacin sebesar 313 DDD. 
Total nilai DDD/100 patient-days antibiotik di ruang rawat 
inap Neurologi adalah 46,85 DDD/100 patient-days.

Saran
Disarankan dilakukan penelitian lebih lanjut 

dengan prosedur pengumpulan data dengan metode 
wawancara menggunakan kuesioner pada pasien dengan 
jangka waktu penelitian yang lebih panjang dan mencakup 
seluruh pasien rawat inap di departemen Neurologi RSUD 
Dr. Soetomo Surabaya.
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