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SKRIPSI PERBANDINGAN KLINIS DAN… IDA FITRIAWATI 

BAB 1  

PENDAHULUAN 

        

1.1. Latar Belakang 

Infeksi saluran kemih (ISK) merupakan infeksi yang terjadi karena 

pertumbuhan patogen pada saluran kemih dalam jumlah bermakna. Infeksi 

ini cukup sering terjadi pada anak-anak (Pardede, 2015). Penelitian di Kenya 

menunjukkan bahwa prevalensi ISK pada anak usia 2 bulan hingga 5 tahun 

dengan demam adalah 11,9% (Masika et al., 2017). Pada beberapa keadaan, 

ISK berpotensi menyebabkan komplikasi. Penelitian sebelumnya 

menunjukkan sebanyak 15.5% pasien ISK pada anak mengalami komplikasi 

renal scarring (Shaikh et al., 2014). Sementara itu, dalam Hsiao et al., 

(2015), sebanyak 12.3% pasien ISK mengalami acute kidney failure (AKI). 

Beberapa faktor, seperti abnormalitas kongenital saluran kemih, konstipasi 

kronis, dan penggunaan diapers bisa meningkatkan risiko infeksi saluran 

kemih (Fahimzad et al., 2010; Wahyudi, 2015).  

Penggunaan luas antibiotik pada kasus infeksi menyebabkan timbulnya 

resistensi mikroorganisme. Misalnya, enzim Extended-spectrum Beta-

lactamase (ESBL) yang terutama dihasilkan oleh Bakteri Gram negatif 

(Koksal et al., 2018; Muhajir et al., 2016; Lee et al., 2013). Infeksi oleh 

bakteri penghasil ESBL berhubungan dengan lama perawatan rumah sakit, 

kegagalan perbaikan klinis, waktu terapi antibiotik yang lebih lama, biaya 

perawatan yang lebih besar, durasi demam yang lebih lama, dan lebih 

berpotensi menyebabkan renal scarring daripada non-ESBL (Hanna-Wakim 

et al., 2015; MacVane et al., 2014; Fan et al., 2014; Dotis, et al, 2013).  



IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

 
 

2 

 

SKRIPSI PERBANDINGAN KLINIS DAN… IDA FITRIAWATI 

Pada saat ini telah banyak dilaporkan peningkatan tren resistensi pada 

kasus ISK pada anak (Hanna-Wakim et al., 2015; Hernández Marco et al., 

2017). Sebanyak 16,95% pasien ISK anak disebabkan oleh Escherichia coli 

penghasil ESBL (Garrido et al., 2017). Penelitian prospektif selama 10 tahun 

menunjukkan tren peningkatan ISK oleh bakteri penghasil ESBL (Hanna-

Wakim et al., 2015). Adanya riwayat ISK berulang, riwayat penggunaan 

antibiotik, riwayat penggunaan kateter, riwayat prosedur urologis yang 

invasif, dan abnormalitas saluran kemih dapat meningkatkan risiko infeksi 

oleh ESBL (Kim et al., 2017; Koksal et al., 2019).  

Dengan demikian, pengenalan dini dan pemberian terapi empiris yang 

tepat diharapkan dapat menekan dampak negatif adanya ESBL pada ISK 

anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan klinis dan luaran 

pada infeksi saluran kemih oleh bakteri penghasil ESBL dan non-ESBL. 

Informasi yang disajikan diharapkan akan dapat memberikan pedoman terapi 

empiris pada kecurigaan kasus ISK oleh bakteri penghasil ESBL. Penelitian 

ini diharapkan dapat mendorong pengembangan penelitian ke depannya  

1.2. Rumusan Masalah 

1. Apakah terdapat perbedaan derajat suhu pada pasien ISK oleh bakteri 

penghasil ESBL dan non-ESBL di SMF Ilmu Kesehatan Anak RSUD 

Dr. Soetomo? 

2. Apakah terdapat perbedaan durasi demam sebelum terapi antibiotik 

pada pasien ISK oleh bakteri penghasil ESBL dan non-ESBL di SMF 

Ilmu Kesehatan Anak RSUD Dr. Soetomo? 



IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

 
 

3 

 

SKRIPSI PERBANDINGAN KLINIS DAN… IDA FITRIAWATI 

3. Apakah terdapat perbedaan respon klinis pada pasien ISK oleh bakteri 

penghasil ESBL dan non-ESBL di SMF Ilmu Kesehatan Anak RSUD 

Dr. Soetomo? 

4. Apakah terdapat perbedaan durasi terapi antibiotik pada pasien ISK 

oleh bakteri penghasil ESBL dan non-ESBL di SMF Ilmu Kesehatan 

Anak RSUD Dr. Soetomo? 

5. Apakah terdapat perbedaan luaran pada pasien ISK oleh bakteri 

penghasil ESBL dan non-ESBL di SMF Ilmu Kesehatan Anak RSUD 

Dr. Soetomo? 

1.3. Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan umum 

Menganalisis perbedaan klinis dan luaran pada ISK oleh bakteri 

penghasil ESBL dan non-ESBL di SMF Ilmu Kesehatan Anak RSUD Dr. 

Soetomo Surabaya 

1.3.2 Tujuan khusus 

1. Menganalisis perbedaan derajat suhu pada pasien ISK oleh bakteri 

penghasil ESBL dan non-ESBL di SMF Ilmu Kesehatan Anak RSUD 

Dr. Soetomo. 

2. Menganalisis perbedaan durasi demam sebelum terapi antibiotik pada 

pasien ISK oleh bakteri penghasil ESBL dan non-ESBL di SMF Ilmu 

Kesehatan Anak RSUD Dr. Soetomo. 

3. Menganalisis perbedaan respon klinis pada pasien ISK oleh bakteri 

penghasil ESBL dan non-ESBL di SMF Ilmu Kesehatan Anak RSUD 

Dr. Soetomo. 
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4. Menganalisis perbedaan durasi terapi antibiotik pada pasien ISK oleh 

bakteri penghasil ESBL dan non-ESBL di SMF Ilmu Kesehatan Anak 

RSUD Dr. Soetomo. 

5. Menganalisis perbedaan luaran pada pasien ISK oleh bakteri penghasil 

ESBL dan non-ESBL di SMF Ilmu Kesehatan Anak RSUD Dr. 

Soetomo. 

1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Manfaat penelitian ini adalah untuk menambah informasi ilmiah dan 

mendorong penelitian lebih lanjut mengenai perbandingan klinis dan luaran 

pada pasien ISK oleh bakteri penghasil ESBL dan non-ESBL di SMF Ilmu 

Kesehatan Anak RSUD Dr. Soetomo Surabaya. 

1.4.2 Manfaat praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran klinis dan luaran 

pada ISK oleh bakteri penghasil ESBL dan non-ESBL. Informasi tersebut 

diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pemberian terapi empiris. 

 

 

 


