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PEMBAHASAN 

 

Penelitian dilakukan selama 2 bulan dari Oktober hingga November 2017. 

Jumlah total sampel 28 orang pasien dengan rentang usia 3 bula – 15 tahun. Pada 

penelitian ini didapatkan distribusi subyek terbanyak adalah rentang usia 1-5 tahun, 

yaitu 50 % dari keseluruhan sampel. Dari total 28 sampel, subyek terbanyak adalah 

pasien  dengan jenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 19 pasien, dan  9 orang 

perempuan dengan sumber sepsis terbanyak adalah infeksi paru-paru sebanyak 11 

pasien. 

Penentuan sepsis pada penelitian ini menggunakan pedoman SSC untuk 

pasien pediatri. Penilaian sepsis pada pasien pediatrik memerlukan pertimbangan 

yang cermat, terutama pada pasien yang memerlukan resusitasi cairan. Keterlambatan 

dalam penanganan sepsis akan memberikan prognosis yang jelek. Protokol untuk 

sepsis pada pediatri yang berasal dari ACCM-PALS yang mempunyai urutan prioritas 

sama, hanya terdapat perbedaan pada penanganan resusitasi cairan 20cc/kg yang 

dapat diulangi sampai 60cc/kg dan penggunaan vasopresor dan inotropik lebih agresif 

dibandingkan pada dewasa. 
6,10,17

 Pada penelitian ini didapatkan pasien yang 

memerlukan resusitasi cairan 20 cc/kg sampai 3 kali, bahkan sampai memerlukan 

inotropik. Pertimbangan pemberian inotropik dengan melihat hasil pemeriksaan 

hemodinamik dan ICON.  

Ketika terapi cairan tidak mencapai harapan, maka perlu ditambahkan 

inotropik dengan atau vasopressor. Dopamin, dobutamin atau adrenalin dapat dipakai 

sebagai lini pertama inotropik. Dobutamin dapat dipakai ketika CO rendah dengan 

SVR yang adekuat atau meningkat. Dobutamin atau dopamine dapat dipakai sebagai 
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