
SCIENTIA J. Far. Kes  
VOL. 10 NO. 1, Februari 2020 

 

17 
e-ISSN : 2502-1834 

Copyrights by : 
Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International Licensee 

 

SCIENTIA Jurnal Farmasi dan Kesehatan 

Diterbitkan oleh STIFI Perintis Padang setiap bulan Februari dan Agustus   
Website : http://www.jurnalscientia.org/index.php/scientia   

 

10 (1) ; 17-32, 2020 
 

ANALISIS FAKTOR RISIKO YANG MEMPENGARUHI OUTCOME 

PASIEN SEPSIS DI RUMAH SAKIT UMUM PUSAT FATMAWATI  

Shinta Dewi Kartika1, Shirly Kumala1, Hesty Utami R1, Ahmad Subhan2 
1Magister Ilmu Kefarmasian, Fakultas Farmasi, Universitas Pancasila, Jakarta Selatan 

2Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati, Jakarta Selatan 

Email: shintakartika.apoteker@gmail.com  

 

 

 

ABSTRAK  

Sepsis adalah hasil dari respon infeksi yang mengakibatkan kegagalan regulasi dan fungsi organ yang 

mengancam jiwa. Data di negara maju menunjukkan perkiraan global jumlah kasus sepsis sebesar 31,5% dan 

19,4% untuk kasus sepsis berat dimana potensi kematiannya sebesar 5,3 juta kematian setiap tahun. Penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui prevalensi kejadian sepsis, penggunaan antibiotik empiris pada pasien sepsis, 

dan faktor risiko yang mempengaruhi outcome pasien sepsis. Penelitian dilakukan secara retrospektif dengan 

desain cross sectional. Analisa statistik bivariat dan multivariat digunakan untuk mengetahui faktor risiko yang 

mempengaruhi outcome pasien sepsis. Data diperoleh 85 pasien (46 pasien pulang dan 39 pasien meninggal). 
Mayoritas pasien sepsis memiliki usia ≤ 65 tahun (67,1%), dan 58,8 % didominasi oleh pasien perempuan, serta 

memiliki lama rawat selama > 10 hari (64,7%). Antibiotik tunggal yang banyak digunakan sebagai antibiotik 

empiris adalah seftriakson, antibiotik kombinasi adalah meropenem dengan levofloksasin. Faktor risiko adalah 

waktu suntik (nilai p = 0,049, OR =3,023) penyakit penyerta CKD (nilai P = 0,101, OR = 0,339), dan lama 

rawat >10 hari (nilai p = 0,000, OR = 8,881). Dapat disimpulkan bahwa faktor risiko yang dominan 

mempengaruhi outcome pasien sepsis untuk meninggal adalah lama rawat > 10 hari dan waktu suntik antibiotik 

empiris ≥ 6 jam. 

Kata kunci :sepsis, antibiotik empiris, faktor risiko, outcome 

ABSTRACT 

Sepsis is the result of response infection resulting in failure of regulations and functioning of organs leading to 
life-threatening. Data from developed country shows the global number of cases of the sepsis situation 31,5 % 

and 19,4 %  for severe sepsis in  which the death potential 5,3 million every year. This research aimed to 

determine the prevalence of sepsis, the use of empirical antibiotic in sepsis patients, and risk factors affecting 

outcome of sepsis patients. The research this was done retrospectively with cross sectional design. Logistic 

regression using bivariate and multivariate analysis was used to identify the risk factor of patients outcome. 

Data were collected from medical records 85 patients (46 patients went home and 39 patients deceased). The 

majority of patients (67,1%) aged ≤ 65 years old, and 58,8 % were female, and hospitalized > 10 days (64,7%). 

The most common single empirical antibiotic was ceftriaxone, while the most frequent combination was 

meropenem with levofloxacin. The risk factor were correct injection time (OR = 3,023, P value = 0,049), CKD 

as comorbidity (P value = 0,101, OR = 0,339), and duration hospitalization > 10 days (P value = 0,000, OR = 

8,881).  In conclusion, the dominant risk factor were duration of hospitalization > 10 days, and time injection 

more than 6 hours. 

Keywords :Sepsis, empirical antibiotic, risk factor, outcome 
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PENDAHULUAN  

Sepsis adalah hasil dari respon infeksi 

yang mengakibatkan kegagalan regulasi dan 

kegagalan fungsi organ yang mengancam jiwa(1). 

Sepsis merupakan kondisi yang masih menjadi 

masalah kesehatan dunia karena pengobatannya 

yang sulit sehingga angka kematiannya cukup 

tinggi. Menurut penelitian yang dilakukan 

Fleischmann yang dipublikasikan di The 

American Thoracic Society tahun 2015 

menyatakan bahwa angka kematian dirumah sakit 

sebesar 17% untuk kasus sepsis dan 26% untuk 

kasus sepsis berat. Data di negara maju 

menunjukkan perkiraan global jumlah kasus 

sepsis sebesar 31,5% dan 19,4% untuk kasus 

sepsis berat dimana potensi kematiannya sebesar 

5,3 juta kematian setiap tahun(2). Sepsis 

dilaporkan pada 3,5% pasien yang tinggal lebih 

dari dua hari di Intensive Care Unit (ICU) pada 

2008–2012, perhitungan untuk perkiraan total 

90.090 pasien setidaknya satu kejadian sepsis 

nosokomial ICU di Uni Eropa/ EEA setiap tahun. 

Mortalitas akibat sepsis yang didapat ICU 

diperkirakan sebesar 5 % dan lama perawatan di 

ICU pada 14 hari(3). 

Pasien rawat inap di RSUD Dr. Moewardi 

tahun 2009 pasien yang meninggal 2.288 orang 

atau sebesar 8,06% dari total pasien rawat inap 

dimana jumlah pasien sepsis sebesar 597 orang 

dan pasien yang meninggal akibat sepsis sebesar 

409 (dewasa 384 dan anak 25 orang) yaitu 68,5% 

dari total pasien sepsis(4). Berdasarkan data 

penelitian di ICU RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou 

Manado periode Desember 2014 – November 

2015, jumlah pasien dengan diagnosis sepsis, 

severe sepsis dan syok sepsis periode Desember 

2014 - November 2015 sebanyak 35 orang terdiri 

dari 19 perempuan dan 16 laki-laki. Pasien yang 

dirawat di ICU dengan diagnosis masuk sepsis 

yang terbanyak yaitu 29 orang (82,8%) 

dibandingkan dengan diagnosis lain yaitu severe 

sepsis sebanyak 4 orang (11,4%) dan syok sepsis 

sebanyak 2 orang (5,7%)(5).  

Pengamatan 1 bulan pada tahun 2012 di 

ruang rawat intensif Rumah Sakit Cipto 

Mangunkusumo (RSCM) Jakarta menunjukkan 

sepsis berat dan renjatan sepsis ditemukan pada 

23 dari 84 kasus perawatan intensif, dengan angka 

kematian dalam perawatan mencapai 47,8% dan 

angka kematian pada fase dini mencapai 34,7%(6). 

Data Koordinator Pelayanan Masyarakat 

Departemen Ilmu Penyakit Dalam RSCM 

menunjukkan jumlah pasien yang dirawat dengan 

diagnosis sepsis sebesar 10,3 % dari keseluruhan 

pasien yang dirawat di ruang rawat penyakit 

dalam. Renjatan septik merupakan penyebab 

kematian tertinggi selama 3 tahun berturut-turut 

(2009-2011), yaitu pada 49% kasus kematian 

pada tahun 2009 dan meningkat menjadi 55% 

pada tahun 2011 (data tidak dipublikasi)(6). 

Salah satu penatalaksanaan terpenting 

pada kasus sepsis adalah pemberian antibiotik 

empiris sedini mungkin. Pemberian sedini 

mungkin antimikroba intravena yang sesuai pada 

pasien sepsis atau syok septik menghasilkan hasil 

optimal, satu jam disarankan sebagai target 

minimal(7). Menurut Surviving Sepsis Campaign 

Guideline menyatakan bahwa pemberian 

antibiotik empiris pada 6 jam pertama, karena 

waktu pemberian antibiotika empirik lebih dari 6 

jam, pemberian jenis antibiotika empirik yang 

tidak sesuai berdasarkan sumber infeksi, 

pemberian dosis antibiotika empirik yang tidak 

sesuai, pemberian antibiotika empirik tunggal, 

jumlah disfungsi organ yang lebih dari 3 

berdasarkan skor Sequential Organ Failure 

Assessment (SOFA) berpengaruh terhadap 

meningkatnya angka kematian pada pasien sepsis 

berat dan syok sepsis(8). Tetapi implementasi 

penerapan Surviving Sepsis Campaign (SSC) 

2016 dalam  tatalaksana sepsis, sepsis berat dan 

syok sepsis belum konsisten, dilihat dari masih 

tingginya angka kematian pasien sepsis. 

Perkembangan penyakit sepsis dapat diperburuk 

oleh beberapa faktor resiko lain. Dari hasil 

penelitian penderita sepsis didominasi oleh usia 

tua dengan angka kematian sepsis yang sangat 

tinggi (65,7%)(5). Pasien dengan sepsis berat atau 

syok septik akibat Multi Drug Resistent Organism 

(MDRO) adalah populasi sepsis spesifik dengan 

risiko kematian tinggi, meskipun perawatan yang 

tepat, termasuk terapi antibiotik dini(9). Penelitian 

yang pernah dilakukan di RSUP Fatmawati di 

ruang perinatologi menunjukkan bahwa dari 42 
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pasien terdapat 61,9% pasien mengalami sepsis 

dan menunjukkan penggunaan antibiotik yang 

tidak tepat masih terjadi(10). 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini bersifat observasional yang 

dirancang dengan desain cross sectional. 

Penelitian ini dilakukan secara retrospektif.Data 

yang digunakan pada penelitian ini adalah data 

sekunder berupa rekam medik pasien yang 

terdiagnosis sepsis di RSUP Fatmawati yang 

memenuhi kriteria inklusi dikumpulkan mulai dari 

pasien dinyatakan terdiagnosis sepsis dan dicatat 

pemberian antibiotik empiris serta status akhir 

perawatan sebagai outcome. 

Populasi penelitian ini ialah seluruh pasien 

yang terdiagnosa sepsis di  ruang perawatan 

RSUP Fatmawati dalam kurun waktu Januari 

2018 sampai dengan September 2018. Cara 

pemilihan sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah semua pasien yang 

memenuhi kriteria inklusi dimasukkan dalam 

penelitian sehingga jumlah sampel tersebut 

dipenuhi.Kriteria inklusi sampel pasien dewasa, 

pasien yang terdiagnosis sepsis di Rumah Sakit 

Umum Pusat Fatmawati. Kriteria Eksklusi 

Sampel: pasien dengan sepsis yang catatan 

mediknya tidak lengkap, pasien rujukan dengan 

sepsis yang telah mendapat antibiotik dari rumah 

sakit sebelumnya, pasien pulang paksa. 

Seluruh populasi yang diberikan dari 

bagian rekam medik pasien rawat inap 

terdiagnosis sepsis di RSUP Fatmawati periode 

Januari hingga September 2018, dilakukan seleksi 

dari total sampel yang memenuhi kriteria inklusi 

yang kemudian digunakan sebagai sampel 

penelitian. 

Instrumen yang digunakan untuk 

pengumpulan data adalah lembar pengumpul data 

yang dibuat oleh peneliti.Data yang digunakan 

dalam penelitian ini diperoleh dari data primer 

berupa data rekam medis sejak pasien didiagnosis 

sepsis yang dirawat RSUP Fatmawati. Data yang 

dikumpulkan antara lain : 

a. Data demografi meliputi nomor rekam 

medis, nama pasien, usia, jenis kelamin 

b. Data pemeriksaan fisik ketika pasien 

terdiagnosis sepsis seperti suhu, tekanan 

darah, denyut nadi, dan laju pernafasan 

c. Hasil pemeriksaan laboratorium seperti 

hematologi, urinalisis, fungsi hati, fungsi 

ginjal, elektrolit, analisis gas darah, sero 

imunologi dan lain-lain 

d. Hasil pemeriksaan mikrobiologi 

e. Diagnosis dokter  

f. Data pemberian/ penggunaan antibiotik 

empiris. 

Rancangan analisa data yang akan 

dilakukan padapenelitian ini antara lain Analisis 

Statistika Deskriptif (Data demografi, profil 

penyakit penyerta, kondisi kegagalan multiorgan, 

penggunaan antibiotik empiris,jenis kelamin, usia, 

profil lama perawatan dianalisis secara 

deskriptif), Analisis Ketepatan Penggunaan 

Antibiotik Empiris (Analisa ketepatan 

penggunaan antibiotik empiris yang dilihat adalah 

tepat jenis, tepat onset, tepat dosis, tepat durasi 

dan tepat regimen), Analisis Statistik Inferensial 

(Metode  regresi logistik dengan SPSS 25.0 

digunakan untuk menganalisisfaktor-faktor yang 

mempengaruhi outcome pasien Sepsis. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Analisa Data Deskriptif 

Dari sampel yang masuk kriteria inklusi 

kemudian ditelusuri data rekam  medisnya 

guna mendapatkan data demografi. Data sosio 

demografi pasien terdiagnosis sepsis dalam 

penelitian ini disajikan dalam tabel 1. 
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    Tabel 1. Data Sosio Demografi Pasien Sepsis (n = 85) 

Variabel Kategori Jumlah Pasien Pulang  Meninggal  

Usia ≤ 65 tahun 57 (67,1%) 35 (61,4%) 22 (38,6%) 

> 65 tahun 28 (32,9%) 11 (39,3%) 17 (60,7%) 

Jenis Kelamin Laki-laki 35 (41,2%) 18 (51,4%) 17 (48,6%) 

Perempuan 50 (58,8%) 28 (56,0%) 22 (44,0%) 

Lama Hari Rawat < 10  hari 30 (35,3%) 7 (23,3%) 23 (76,7%) 

≥ 10 hari 55 (64,7%) 39 (70,9%) 16 (29,1%) 

Jumlah Penyakit 

Penyerta 

≤ 2 35 (41,2% 16 (45,7%) 19 (54,3%) 

> 2 50 (58,8% 30 (60,0%) 20 (40,0%) 

Kondisi gagal 

multiorgan 

Gagal 

multiorgan 

21 (24,7%) 11 (52,4%) 10 (47,6%) 

Tanpa gagal 

multiorgan 

64 (75,3%) 35 (54,7%) 29 (45,3%) 

 

Dari tabel tersebut diperoleh jumlah 

pasien yang terdiagnosis sepsis terbanyak di 

usia kurang dari sama dengan 65 tahun yaitu 

57 pasien (67,1%). Tetapi pada kelompok usia 

lebih dari 65 tahun sebanyak 28 dari 85 pasien 

atau sebesar 32,9 % dengan 17 pasien (60,7%) 

usia tersebut meninggal diakhir perawatannya, 

hasil ini sama dengan hasil penelitian 

sebelumnya yang menyebutkan bahwa 

penderita sepsis yang meninggal adalah di atas 

usia 65 tahun(Katu, Suwarto, Pohan, & 

Abdullah, 2015)(Starr & Saito, 2014)(Rowe & 

Mckoy, 2017). Usia pasien merupakan salah 

satu faktor yang berkaitan dengan mortalitas 

pasien dengan sepsis sejalan dengan fakta 

bahwa sepsis paling banyak didominasi oleh 

pasien usia 65 hingga 84 tahun dengan 

persentase data rekam medis pasien sepsis 

yang masuk mencapai 49%(Epstein, Dantes, 

Magill, & Fiore, 2016). Seiring dengan 

peningkatan usia, persentase maksimum 

mortalitas pada pasien dengan sepsis mencapai 

36,5%(Fleischmann et al., 2015).  

Penderita sepsis terbanyak berdasarkan 

kelompok jenis kelamin adalah kelompok 

pasien perempuan sebanyak 50 pasien (58,8%) 

dengan 22 pasien meninggal sama dengan 

penelitian Whiles yang memperoleh hasil 

pasien dengan jenis kelamin perempuan lebih 

banyak dibandingkan laki-laki yaitu sebesar 

3400 pasien(Whiles, Deis, Miller, & Simpson, 

2016), tetapi berbeda dengan penelitian yang 

telah dilakukan di bangsal rawat inap rumah 

sakit Cipto Mangunkusumo bahwa laki-laki 

merupakan kelompok yang terbanyak 

menderita sepsis baik sepsis berat maupun 

syok sepsis yaitu 65,9% dari 83 pasien(Katu et 

al., 2015). 

Untuk status lama rawat kurang dari 10 

hari sebanyak 30 pasien (35,3%) hari, lebih 

sedikit dibandingkan di atas 10 hari, yaitu 55 

pasien (64,7%) dari 85 pasien. Sesuai dengan 

penelitian di bangsal rawat inap rumah sakit 

Cipto Mangunkusumo yang memiliki hasil 

pasien sepsis dengan lama hari rawat diatas 

dari 10 hari lebih banyak dibandingkan dengan 

lama rawat lebih dari 10 hari(Katu et al., 

2015). Tetapi untuk tingkat kematian lebih 

besar pada psien dengan lama rawat kurang 

dari 10 hari yaitu sebanyak 23 dari 30 pasien. 

Hal ini terjadi bila dilihat dari data bahwa 

pasien masuk sudah dengan kegagalan multi 
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organ atau adanya faktor lain yang 

memperberat kondisi pasien. Pada penelitian 

ini jumlah pasien yang mengalami gagal multi 

organ sebanyak 21 pasien (24,7 %) dengan 10 

di antaranya meninggal. 

Pada data jumlah penyakit penyerta, 

pasien dengan penyakit penyerta lebih dari 2 

memiliki nilai yang lebih besar dibandingkan 

dengan jumlah penyakit kurang dari sama 

dengan 2, serta memiliki tingkat kematian 

yang lebih banyak yaitu 20 pasien. Jenis 

komorbid 3 terbanyak adalah gangguan 

elektrolit 41 kasus (16%) yang 

menggambarkan memang merupakan salah 

satu tanda klinis pasien sepsis, CKD 39 kasus 

(15,2%), dan Anemia 36 kasus (14,1%). Untuk 

data karakteristik penyakit penyerta dapat 

dilihat pada tabel .2 

 

 Tabel 2 Data Karakteristik Penyakit Penyerta  

No. Jenis Penyakit 

Penyerta 

∑ % 

1 Gangguan Elektrolit 41 16,0 

% 

2 CKD (Chronic 

Kidney Disease) 

39 15,2 

% 

3 Anemia 36 14,1 

% 

4 CVD 

(Cardiovaskular 

Disease) 

33 12,9 

% 

5 Hipoalbuminemia 28 10,9 

% 

6 Diabetes Mellitus 

Tipe 2 

26 10,2 

% 

7 Keganasan 16 6,3 % 

8 Gastrointestinal 10 3,9 % 

9 Paru 8 3,1 % 

10 Trombositopenia 6 2,3 % 

11 Renal (Infeksi 

Saluran Kemih, 

nefrolitiasis) 

5 2,0 % 

12 Pansitopenia 4 1,6 % 

13 Ulkus 2 0,8 % 

14 Artritis 1 0,4 % 

15 Saraf 1 0,4 % 

Total 256 100 % 

Sepsis merupakan respon inflamasi 

akibat adanya infeksi sistemik.Mengetahui 

sumber infeksi yang menjadi awal dari 

munculnya sepsis perlu diperhatikan untuk 

memilih pemberian antibiotik empiris yang 

tepat pada pasien sepsis selain pola kuman 

ruangan.Dari seluruh pasien yang terdiagnosis 

sepsis terdapat beberapa infeksi yang 

merupakan sumber infeksi.Prinsip-prinsip 

pengendalian sumber dalam pengelolaan 

sepsis dan septik shock termasuk diagnosis 

cepat letak spesifik dari infeksi dan penetapan 

apakah bisa dipastikan sumber infeksi untuk 

langkah-langkah pengendalian (khusus 

drainase abses, debridement jaringan nekrotik 

yang terinfeksi, pengangkatan perangkat yang 

berpotensi terinfeksi, dan definitif kontrol 

sebuah sumber kontaminasi mikroba) 

berlangsung. Data mengenai sumber infeksi 

ditampilkan pada tabel .3 

Tabel 3 Jenis Sumber Infeksi (n=85) 

Jenis 

Infeksi 

∑ % Hidu

p 

Mening

gal 

CAP 4

4 

51,

8 

24 20 

HAP/HC
AP/VAP 

5 5,9 2 3 

IAI 1

8 

21,

2 

8 10 

Infeksi 
akses 

vaskular 

1 1,2 1 0 

NSTI 8 9,4 3 5 

SSTI 7 8,2 6 1 

UTI 2 2,4 2 0 
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CAP = Community Aquaired Pneumonia; 

HAP = Hospital Aquaired Pneumonia; HCAP 

= Health Care Associated Pneumonia; VAP = 

Ventilator Aquaired Pneumonia; IAI = 

Intraabnominal Infection; NSTI = Necrotizing 

Soft TissueInfection; SSTI = Soft- Skin Tissue 

Infection; UTI = Urinary Tract Infection 

Sesuai dengan penelitian sebelumnya 

yang menyatakan bahwa jumlah infeksi paru 

khususnya pneumonia menjadi penyebab 

terbesar pasien sepsis(Tambajong, Lalenoh, & 

Kumaat, 2016)(Wang et al., 2012)(Agustus & 

Kumaat, 2017). Hasil dari penelitian ini 

sumber infeksi paru menjadi penyebab sepsis 

terbesar yaitu sebanyak 49 khususnya 

pneumonia komunitas yaitu 44 kasus (51,8 %) 

dengan jumlah pasien meninggal yaitu sebesar 

20 kasus. 

 

Tabel .4 Data Kultur Pasien 

Hasil Jenis Bakteri 
Kondisi 

Resistensi 

Jumlah 

pasien 

Pulan

g 

Meningg

al 

Negatif  - - 16 10 6 

Positif 

Aeromonas hydrophilia MDRO 1 1 0 

Klebsiella Pneumoniae MDRO 1 1 0 

Staphylococcus 

epidermis 

MDRO 
1 1 0 

Staphylococcus 

epidermis 

Tidak 

MDRO 
1 0 1 

Total 20 13 7 

MDRO = Multidrug Resistant Organisms 

Tabel 4 menyajikan data kultur pasien 

sepsis yang dirawat di RSUP Fatmawati. Dari 

85 pasien terdiagnosis sepsis terdapat 20 

pasien yang dilakukan kultur darah, dari 20 

kultur diperoleh 16 data hasil kultur negatif 

bakteri dalam darah dimana 6 di antaranya 

meninggal. Pasien dengan hasil kultur negatif 

pada pasien sepsis dapat disebabkan pada saat 

pengambilan sampel darah volumenya tidak 

memenuhi kebutuhan, pada pengambilan 

sampel darah diambil 3 ml sedangkan untuk 

kultur dibutuhkan sekitar 10 ml darah. 

Rendahnya hasil kultur positif pada pasien 

sepsis ini pernah dilakukan penelitian 

sebelumnya, terdapat beberapa faktor yang 

mempengaruhi positivitas hasil kultur 

diantaranya adalah pemberian antibiotik 

sebelum diambil sampel darah, dan 

pengambilan sampel darah yang dilakukan 

lebih dari 6 jam sejak masuk perawatan(Yana 

& , Bachti Alisjahbana, 2018). Pada penelitian 

yang dilakukan oleh SungWon Na et.al untuk  

ATLAS (Asia neTwork to reguLAte Sepsis 

care) di Asia, kultur darah yang positif 

sebanyak 32,4%(Na et al., 2012). Fenomena 

ini yang dikenal dengan “culture negative 

sepsis” dimana pada pasien sepsis sering 

menunjukkan hasil kultur negatif. Hal ini 

disebabkan oleh beberapa sebab, salah satunya 

adalah kemungkinan disebabkan oleh bakteri 

yang tidak biasa yang sulit diidentifikasi. 

Beberapa pasien mengalamisepsis kultur-

negatif mungkin sebenarnya memiliki 

infeksipenyebab sindrom klinis yang tidak 
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diketahui sumber infeksinya(Prost, Razazi, & 

Brun-buisson, 2013). 

Pada pasien dengan kultur posistif 

teridentifikasi bakteri Aeromonas hydrophilia 

dirawat diruang ICCU dengan pemberian 

antibiotik dalam perjalanan perawatannya 

pasien mengalami perbaikan salah satunya 

ditandai dengan penurunan jumlah leukosit 

yang menandakan bahwa infeksinya teratasi, 

hasil identifikasi ditemukan bakteri A. 

hydrophilia kemungkinan adalah adanya 

kontaminan pada kultur darah. Pasien dengan 

hasil kultur darah yang teridentifikasi bakteri 

Klebsiella pneumonia dan Staphylococcus 

epidermis masing-masing dirawat diruang 

Teratai 4 Utara dan Teratai 6 Utara dimana 

dalam perawatan dan setelah pemberian 

antibiotik kondisi umum pasien membaik 

ditunjukkan dengan tanda - tanda vital seperti 

tekanan darah, nadi, suhu, dan kecepatan 

pernafasan yang membaik, hasil ditemukannya 

bakteri tersebut dalam kultur darah 

dimungkinkan adalah kontaminan.  

Sedangkan pasien dengan hasil kultur 

darah teridentifikasi bakteri Staphylococcus 

epidermis dirawat di ruang HCU lantai 2 IGD, 

pasien berusia 90 tahun 8 bulan dengan 

riwayat diabetes mellitus dan terdapat adanya 

luka pada kaki kanan dan telah dilakukan 

debridement, pada hari ke 6 perawatan setelah 

pemberian antibiotik tekanan darah pasien 

naik, pasien juga memiliki penyakit penyerta 

yang menjadi penyulit yaitu hipoalbumin, 

stroke iskemik, CKD, dan pneumonia 

sehingga dimungkinkan pasien meninggal 

bukan hanyak karena adnya infeksi sepsis 

tetapi diperberat dengan faktor usia dan 

penyakit penyerta pada pasien. 

2. Analisis Penggunaan Antibiotik Empiris 

Pemberian antibiotik empiris dalam 6 

jam pertama pada pasien sepsis, sepsis berat, 

dan syok sepsis dapat mengurangi mortalitas 

pasien(Rhodes et al., 2017). Pada analisa 

penggunaan antibiotik empiris 

menggambarkan pola penggunaan antibiotik 

empiris baik tunggal maupun kombinasi untuk 

penanganan sepsis berdasarkan sumber 

infeksi.Selanjutnya analisa ketepatan 

penggunaan antibiotik empiris meliputi tepat 

waktu suntik awal pemberian antibiotik, tepat 

jenis pemilihan antibiotik berdasarkan sumber 

infeksi, tepat dosis yang diberikan, tepat durasi 

dan tepat regimen pemberian antibiotik. Untuk 

data antibiotik tunggal dapat di lihat pada tabel 

5.  

Tabel 5. Data Antibiotik Empiris Tunggal  

Golongan 
Nama 

Antibiotik 
∑ % 

Penisilin 
Ampisilin 

sulbaktam 
8 

13,1 

% 

 
Coamoxicla

v 
4 6,6 % 

Sefalospori

n 

Ceftriakson 18 
29,5 

% 

Cefotaksim 2 3,3 % 

Ceftazidim 2 3,3 % 

Cefoperazon 5 8.2 % 

Karbapene

m 
Meropenem 16 

26,2 

% 

Fluorokuin

olon 

Levofloxaci

n 
6 9,8 % 

Total 61 
100 

% 

Dari data di atas dapat diketahui jenis 

antibiotik tunggal yang paling sering 

digunakan adalah golongan sefalosporin yaitu 

seftriakson sebanyak 18 (29,5%) sama dengan 

hasil penelitian yang dilakukan di RSUD 

Abdul Wahab Sjahranie Samarinda(Astutik, 

2016). Hal ini dapat dihubungkan dengan 

sumber infeksi yang paling banyak adalah 

kasus pneumonia dan seftriakson adalah lini 

pertama antibiotik empiris untuk 

pneumonia.Seftriakson umumnya aktif 
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terhadap kuman Gram positif, tetapi kurang 

aktif dibandingkan dengan sefalosporin 

generasi pertama terhadap Gram positif. 

Memiliki waktu paruh mencapai 8 jam yang 

lebih panjang daripada generasi sefalosporin 

lain. Kelebihan menggunakan seftriakson 

dalam terapi infeksi karena seftriakson 

memiliki spektrum aktivitas anti bakterinya 

luas, mencakup bakteri Gram negatif dan 

Gram positif dengan masa kerja yang panjang 

dimana efek bakterisidal (membunuh bakteri) 

dapat bertahan selama 24 jam. Seftriakson 

cepat berdifusi ke dalam jaringan dan cairan 

tubuh. Seftriakson dapat menembus sawar 

darah otak sehingga dapat dicapai kadar obat 

yang cukup tinggi dalam cairan 

serebrospinal(Suardi & Sari, 2017). Selain 

menggunakan antibiotik tunggal, pasien sepsis 

diberikan terapi antibiotik kombinasi, antara 

lain pada tabel 6. 

 

Tabel 6. Data Antibiotik Empiris Kombinasi 

Nama Antibiotik ∑ % 

Meropenem + 

Levofloxasin 
9 

37,5 

% 

Levofloxasin + 

Seftriakson 
8 

33,3 

% 

Levofloxasin + 

Sefoperason 
2 

8,3 % 

Siprofloksasin + 

Seftriakson 
2 

8,3 % 

Meropenem + Amikasin 1 4,2 % 

Coamoxiclav + 

Flukonazole 
1 

4,2 % 

Levofloxasin + Ampisilin 

sulbaktam 
1 

4,2 % 

Total 24 100 

% 

Pemberian antibiotik kombinasi 

diindikasikan  sebagai antibiotik empiris pada 

infeksi berat(Fatmawati, 2015), penggunaan 

antibiotik kombinasi berdasarkan sumber 

infeksi paling banyak adalah meropenem 

dikombinasi dengan levofloxasin sebanyak 9 

(37,5%), dimana antibiotik tersebut merupakan 

antibiotik untuk penanganan pneumonia. 

Dibandingkan dengan penggunaan antibiotik 

tunggal, pemilihan penggunaan antibiotik 

kombinasi lebih sedikit yaitu 24. 

Ketepatan penggunaan antibiotik sangat 

penting dalam menentukan keberhasilan terapi 

sepsis menurut SSC 2016, ketepatan ini 

meliputi pemberian antibiotik empiris segera 

setelah terdiagnosis sepsis (kurang dari 6 jam), 

pemilihan jenis antibiotik berdasarkan sumber 

infeksi yang dicurigai sebagai penyebab 

sepsis, dosis yang tepat yang diberikan pada 

pasien sepsis, durasi pemberian antibiotik dan 

pemberian terapi kombinasi yang tepat untuk 

mencegah terjadinya risiko resistensi antibiotik 

pada pasien sepsis. Pada penelitian ini 

dilakukan pengamatan kelima variabel tersebut 

untuk mengetahui ketepatan penggunaan 

antibiotik empiris, digunakan buku pedoman 

penggunaan antibiotik di RSUP Fatmawati 

tahun 2015 untuk mengetahui jenis antibiotik 

yang digunakan berdasarkan sumber infeksi 

dan Drug Information Handbook edisi 17 

sebagai acuan dosis yang tidak tercantum pada 

buku pedoman penggunaan antibiotik. Hasil 

dari analisa ketepatan antibiotik disajikan pada 

tabel 7. 
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 Tabel 7. Ketepatan Penggunaan Antibiotik Empiris (n = 85) 

Variabel Kategori 
Jumlah 

Pasien 
Hidup Meninggal 

Waktu suntik < 6 jam 56 (65,9 %) 26 (46,4 %) 30 (53,6 %) 

≥ 6 jam 29  (34,1 %) 20 (69,0 %) 9 (31,0 %) 

Tepat Jenis Tepat 63 (74,1 %) 34 (54,0 %) 29 (46,0 %) 

Tidak Tepat 22 (25,9 %) 12 (54,5 %) 10 (45,5 %) 

Tepat Dosis Tepat 35 (41,2 %) 19 (54,3%) 16 (45,7 %) 

Tidak Tepat 50 (58,8 %) 27 (54,0 %) 23 (46,0 %) 

Tepat Durasi Tepat 25 (29,4 %) 14 (56,0 %) 11 (44,0 %) 

Tidak Tepat 60 (70,6 %) 32 (53,3 %) 28 (46,7 %) 

Regimen Tunggal 61 (71,8 %) 31 (50,8%) 30 (49,2%) 

Kombinasi 24 (28,2 %) 15 (52,5%) 9 (37,5%) 

 

Hasil yang diperoleh pada penelitian ini 

adalah waktu suntik antibiotik empiris kurang 

dari 6 jam sebanyak 56 (65,9%) dengan pasien 

meninggal sebanyak 53,6%, untuk pemilihan 

jenis antibiotik berdasarkan sumber infeksi 

yang sesuai sebesar 63 pasien, pemberian 

dosis yang tidak tepat sebanyak 50 pasien 

dimana 46 % atau 23 pasien diantaranya 

meninggal dunia. 

Menurut permenkes tahun 2011 bahwa 

durasi pemberian antibiotik empiris dengan 

spectrum luas adalah dua sampai tiga 

hari(Kemenkes, 2011). Menurut Finch (2010) 

menyatakan bahwa lama pemberian antibiotik 

pada sebagian besar penyakit infeksi seperti 

sepsis adalah tiga sampai 7 hari(Roger Finch 

David Greenwood Richard Whitley S. Ragnar 

Norrby, 2010), sedangkan menurut Fauziah 

(2011) bahwa belum ada pedoman yang baku 

untuk penggunaan antibiotik empiris 

sebaiknya dilakukan evaluasi selama 48-72 

jam, apabila tidak ada perbaikan maka 

pemberian antibiotik dapat diganti, jika 

menujukkan perbaikan maka antibiotik dapat 

dilanjutkan sampai pasien sembuh dan 

pemberian antibiotik dihentikan setelah 7 

hari(Fauziah, 2011). Meskipun faktor pasien 

juga sangat mempengaruhi durasi terapi 

antibiotik pengobatan durasi 7 sampai 10 hari 

(pada keadaan tidak adanya pengendalian 

sumber masalah) merupakan sesuatu yang 

umum untuk sebagian besar infeksi serius 

seperti sepsis. 

Pengobatan durasi 3 untuk 5 hari atau 

lebih sedikit adalah sama efektifnya dengan 

durasi yang hingga 10 hari, tetapi pada 

beberapa kasus diperlukan terapi antibiotik 

empiris berkepanjangan, situasi di mana ada 

yang memiliki respon klinis lambat, 

pengeluaran bakteri S. aureus (terutama 

MRSA), infeksi jamur dan beberapa infeksi 

virus lainnya (seperti herpes, 

cytomegalovirus), dan masalah immunologi, 

termasuk neutropenia(Rhodes et al., 2017). 

Beberapa pasien pada sampel penelitian ini 

mendapatkan antibiotik selama lebih dari 10 

hari. Dari data yang diperoleh bahwa selama 

pasien dirawat pasien juga dilakukan kultur 
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urin dan sputum, dan dari hasil uji sensitivitas 

penggunaan antibiotik yang digunakan saat 

digunakan sebagai antibiotik empiris sepsis 

masih dapat digunakan sebagai antibiotik 

definitif berdasarkan kultur urin ataupun 

sputum. Hasil penelitian menunjukkan durasi 

pemberian antibiotik yang tidak tepat sebesar 

60 pasien (70,6%).  

Pemberian antibiotik tunggal lebih 

banyak dibandingkan pemberian antibiotik 

kombinasi yaitu sebanyak 61 pasien. Menurut 

penelitian yang dilakukan Fauziah tahun 2011 

pemberian antibiotik ceftriakson tunggal akan 

meningkatkan risiko resistensi pada pasien di 

ICU, dimana seftriakson adalah antibiotika 

yang paling kecil memberikan hasil sensitif, 

artinya setiap 1 kali pemberian seftriakson, 

kemungkinan diperoleh hasil resisten lebih 

besar dibandingkan jenis antibiotika yang 

lain(Fauziah, 2011). 

Dari hasil penelitian pemberian 

antibiotik empiris sesegera mungkin (kurang 

dari 6 jam) setelah pasien terdiagnosis sepsis 

sudah dilakukan tetapi pada kelompok ini 

jumlah kematian lebih tinggi dibandingkan 

dengan yang diberikan antibiotik lebih dari 6 

jam, dari data yang ada hal ini terjadi akibat 

banyaknya pemberian dosis yang tidak tepat 

pada pasien sepsis yaitu sebayak 74,1%, 

sehingga meskipun diberikan pada waktu awal 

terdiagnosis sepsis tetapi dengan dosis yang 

tidak tepat maka akan berisiko terhadap 

tingkat kematian pasien sepsis. 

3. Analisis Bivariat 

Dari seluruh variabel penelitian dilakukan 

analisis bivariat baik data demografi, penyakit 

penyerta, maupun data analisa ketepatan 

penggunaan antibiotik untuk mengetahui 

hubungan antara variabel dependen dan 

variabel independen, analisis bivariat pada 

penelitian ini dilakukan dengan uji Chi 

Square. Hasil dari uji ini akan diperoleh P 

value yang jika nilainya ≤ 0,25 maka 

dinyatakan bahwa terdapat hubungan 

bermakna antara variabel independen dengan 

variabel dependen, tetapi jika nilai P value> 

0,25 maka dinyatakan bahwa tidak ada 

hubungan bermakna antara variabel 

independen dengan variabel dependen. Dari 

seluruh variabel yang dilakukan analisa 

bivariat diperoleh nilai odds ratio (OR) yang 

menggambarkan besarnya pengaruh variabel 

yang dicurigai sebagai faktor risiko terhadap 

variabel status akhir perawatan. Hasil analisa 

bivariat pada penelitian ini dapat dilihat pada 

tabel 8. 

 Tabel 8. Hasil Analisis Bivariat 

No 
Variabel 

Independen 

Variabel dependen P 

value 
OR 95 % CI 

Pulang Meninggal 

1 

Jenis Kelamin 

Laki-Laki 18 (51,4%) 17 (48,6%) 
0,677 0,832 0,350 – 1,979 

Perempuan 28 (56,0%) 22 (44,0%) 

2 

Usia 

≤ 65 tahun 35 (61,4%) 22 (38,6%) 
0,054 2,459 0,973 – 6,214 

> 65 tahun 11 (39,3%) 17 (60,7%) 

3 

Jumlah Penyakit Penyerta 

≤ 2 16 (45,7%) 19 (54,3%) 
0,193 0,651 0,234 – 1,344 

> 2 30 (60,0%) 20 (40,0%) 

4 

Lama rawat 

< 10 hari 7 (23,3%) 23 (76,7%) 
0,000 0,125 0,045 – 0,349 

≥ 10 hari 39 (70,9%) 16 (29,1%) 
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5 

Kondisi gagal multi organ (MODS) 

MODS  11 (52,4%) 10 (47,6%) 
0,854 0,911 0,339 – 2,447 

Tanpa MODS 35 (54,7%) 29 (45,3%) 

6 

Waktu suntik 

< 6 jam 26 (46,4%) 30 (53,6%) 
0,048 0,390 0,151 – 1,004 

≥ 6 jam 20 (69,0%) 9 (31,0%) 

7 

Jenis antibiotik empiris berdasarkan sumber infeksi 

Tepat 34 (54%) 29 (46%) 
0,963 0,977 0,369 – 2,589 

Tidak tepat  12 (54,5%) 10 (45,5%) 

8 

Dosis antibiotik empiris yang diberikan 

Tepat 19 (54,3%) 16 (45,7%) 
0,979 1,012 0,425 – 2,407 

Tidak tepat 27 (54%) 23 (46%) 

9 

Durasi antibiotik empiris yang diberikan 

Tepat 14 (56,0%) 11 (44,0%) 
0,822 1,114 0,436 – 2,847 

Tidak tepat 32(53,3%) 28 (46,7%) 

10 

Regimen yang diberikan tunggal/ kombinasi 

Tunggal  31 (50,8%) 30 (49,2%) 
0,331 0,620 0,236 – 1,630 

Kombinasi  15 (62,5%) 9 (37,5%) 

 

No 
Variabel 

Independen 

Variabel dependen P 

value 
OR 95 % CI 

Pulang Meninggal 

11 

Penyakit penyerta Diabetes Melitus (DM) 

Dengan DM 14 (53,8%) 12 (46,2%) 
0,973 0,984 0,390 – 2,484 

Tanpa DM 32 (54,2%) 27 (45,9%) 

12 

Penyakit penyerta ketidakseimbangan elektrolit ( e imbalance) 

Dengan e-

imbalance 
18 (62,1%) 11 (37,9%) 

0,290 1,636 0,665 – 4,085 
Tanpa e- 

imbalance 
28 (50,0%) 28 (50,0%) 

13 

Penyakit penyerta Chronic Kidney Disease (CKD) 

Dengan CKD 6 (37,5%) 10 (62,5%) 
0,139 0,435 0,142 – 1,332 

Tanpa CKD 40 (58,0%) 29 (42,0%) 

 

Dari uji statistik bivariat dengan uji Chi 

Square diperoleh hasil variabel usia memiliki 

nilai P 0,054 yang berarti bahwa usia memiliki 

hubungan bermakna terhadap kejadian 

kematian pasien sepsis, dengan nilai OR 2,459 

dapat diinterpretasikan bahwa untuk pasien 

sepsis usia lebih dari 65 tahun memiliki risiko 

2 kali lebih besar terhadap kejadian pasien 

sepsis yang meninggal dibandingkan pasien 

dengan usia kurang dari sama dengan 65 

tahun. Dimana pada pasien dengan usia lebih 

dari 65 tahun memiliki respon imun lebih 

rendah dan usia juga mempengaruhi jenis 

infeksi dan kecenderungannya untuk 

menyebabkan sepsis. Penderita usia ≥ 60 tahun 

yang mengalami sepsis berat di ruang 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


SCIENTIA J. Far. Kes  
VOL. 10 NO. 1, Februari 2020 

 

28 
e-ISSN : 2502-1834 

Copyrights by : 
Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International Licensee 

perawatan intensif mortalitasnya yang lebih 

tinggi dibandingkan penderita usia < 60 

tahun(Nasa, Juneja, Singh, Dang, & Arora, 

2015). 

Pada variabel lama rawat dengan nilai P 

sebesar 0,000 artinya lama pasien dirawat 

memiliki hubungan yang bermakna terhadap 

kejadian pasien sepsis meninggal, sesuai 

dengan teori bahwa semakin lama pasien 

dirawat maka akan semakin besar juga 

kemungkinan pasien terpapar bakteri 

nosokomial.  

Pemberian antibiotik empiris sesegera 

mungkin pada pasien sepsis memberikan 

pengaruh dalam menentukan outcome pasien 

sepsis sesuai dengan SSC 2016, tetapi pada 

analisa bivariat pada penelitian ini diperoleh 

nilai signifikansi sebesar 0,048 yang dapat 

didefinisikan bahwa pasien dengan pemberian 

waktu suntik lebih dari sama dengan 6 jam 

memiliki pengaruh yang bermakna dalam hal 

adanya risiko kematian pada pasien sepsis, 

sama dengan hasil penelitian yang dilakukan 

di RSCM bahwa waktu suntik menjadi faktor 

risiko yang mempengaruhi keberhasilan terapi 

pada pasien sepsis(Katu et al., 2015). 

Untuk jenis antibiotik yang diberikan 

berdasarkan kemungkinan sumber infeksi juga 

memberikan kontribusi penting dalam 

menentukan outcome pasien sepsis, tetapi pada 

penelitian ini dari hasil analisis bivariate 

diperoleh nilai signifikansi 0,963 yang berarti 

bahwa tidak ada pengaruh signifikan antara 

pasien dengan pemilihan jenis antibiotik yang 

terhadap outcome pasien sepsis, dengan nilai 

OR sebesar 0,977 artinya bahwa pasien 

dengan pemilihan jenis antibiotik empiris 

berdasarkan sumber infeksi tidak berbeda 

secara bermakna terhadap risiko kematian, 

hasil ini lebih kecil dari hasil penelitian 

sebelumnya dimana jenis antibiotik yang tidak 

tepat memiliki risiko 5,1 kali lebih besar untuk 

menyebakan kematian dibandingkan pasien 

yang mendapatkan jenis antibiotik yang sesuai.  

Pemberian dosis antibiotik harus 

disesuaikan dengan kondisi pasien untuk 

mengoptimalkan efek terapi dan menghindari 

terjadinya kelebihan dosis pada pasien sepsis, 

pada penelitian ini nilai p value ketepatan 

dosis sebesar 0,975 yang artinya bahwa dosis 

obat yang tepat tidak memiliki pengaruh 

signifikan terhadap outcome pada pasien 

sepsis, besarnya risiko ini dilihat dari nilai OR 

yaitu 1,012 dimana pasien dengan pemberian 

dosis antibiotik yang tidak tepat memberikan 

risiko 1,012 kali lipat terhadap kejadian 

kematian pada pasien sepsis.  

Durasi pemberian antibiotik menurut 

SSC dan pedoman nasional kedokteran 

penatalaksanaan sepsis adalah selama 7 

sampai 10 hari(Rhodes et al., 2017)(Anonim, 

2017), pada penelitian ini pasien dengan 

pemberian antibiotik kurang dari 7 hari atau 

lebih dari 10 hari (tidak tepat) memiliki nilai 

OR sebesar 1,114 terhadap risiko kematian, 

artinya bahwa pasien tersebut memiliki risiko 

1,114 kali lebih banyak untuk terjadinya risiko 

kematian.  

Selain empat hal terkait antibiotik 

tersebut, regimen pemberian antibiotik tunggal 

ataupun kombinasi juga memberikan pengaruh 

terhadap outcome pasien sepsis, untuk 

mengurangi risiko resistensi antibiotik 

sebaiknya diberikan antibiotik kombinasi pada 

pasien sepsis(Katu et al., 2015). Tetapi pada 

penelitian ini hasil analisa bivariat 

menunjukkan tidak adanya pengaruh 

signifikan antara pasien sepsis yang 

memperoleh antibiotik tunggal dengan 

antibiotik kombinasi terhadap risiko kematian 

yang dinyatakan dengan besarnya nilai p value 

0,331. 

Penyakit penyerta pada pasien sepsis 

dapat menjadi penyulit pada penanganan 

sepsis.Pada penelitian ini diambil penyakit 

penyerta terbanyak dan dari penelitian 

sebelumnya yaitu ada tidaknya penyakit 

diabetes mellitus, ada tidaknya ketidak 

seimbangan elektrolit, dan ada tidaknya 

penyakit CKD.Dari ketiga penyakit penyerta 

tersebut, ada tidaknya penyakit CKD memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap kejadian 

kematian pada pasien sepsis dengan p value 

0,139. Penyakit ginjal kronis (CKD) 
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ditemukan pada sekitar 30% pasien AKI di 

ICU dan sepsis parah yang terjadi pada pasien 

dengan penyakit kronis yang mendasari 

(komorbiditas) termasuk CKD, penyakit hati, 

dan diabetes memiliki tingkat kematian yang 

sangat tinggi(Kellum, Bellomo, Doig, Tan, & 

Bouman, 2005). Berbagai mekanisme diduga 

sebagai penyebab kegagalan organ pada 

sepsis, seperti penurunan perfusi organ yang 

berhubungan dengan hipotensi sistemik, 

apoptosis, akumulasi leukosit dan inflamasi, 

dan deposisi fibrin (MLADEN 

KNOTEK,BORIS ROGACHEV,WEI 

WANG,TEVFIK ECDER,VYACHESLAV 

MELNIKOV, PATRICIA E. 

GENGARO,MATTHEW ESSON,CHARLES 

L. EDELSTEIN,CHARLES A. DINARELLO, 

2001). Secara klasik, mekanisme gangguan 

ginjal akut akibat sepsis diduga melalui 

hipoperfusi dengan penurunan aliran darah 

ginjal (proses iskemik) dan vasokonstriksi 

ginjal(Dear et al., 2008). 

Pada penelitian ini variabel jenis 

kelamin, kegagalan multiorgan, jenis antibiotik 

berdasarkan sumber infeksi, dosis antibiotik, 

durasi pemberian antibiotik, regimen, penyakit 

penyerta diabetes mellitus, dan 

ketidakseimbangan elektrolit tidak memiliki 

perbedaan hubungan yang bermakna dengan 

outcome pasien sepsis di RSUP Fatmawati. 

Dari hasil analisa bivariat diperoleh 

hasil P value < 0,25 pada variabel usia, lama 

rawat, waktu suntik antibiotik empiris, jumlah 

penyakit penyerta dan penyakit penyerta CKD 

yang berarti bahwa ke lima variabel tersebut 

memiliki hubungan terhadap outcome pasien 

sepsis. Untuk kelima variabel tersebut 

selanjutnya akan dimasukkan dalam analisa 

multivariate untuk menentukan faktor risiko 

yang paling dominan dalam mempengaruhi 

outcome pasien sepsis. 

 

4. Analisis Multivariat 

Untuk variabel dependen dengan nilai < 

0,25 pada analisis bivariat selanjutnya akan 

dilakukan analisa multivariate yang ditujukan 

untuk mengetahui faktor yang paling 

mempengaruhi outcome pasien sepsis. 

Indikator yang menandakan varibel tersebut 

yang paling mempengaruhi adalah jika 

memiliki nilai P < 0,05. Dari hasil analisa 

bivariat variabel yang dapat diikutkan dalam 

analisa multivariat adalah usia, lama rawat, 

jumlah penyakit penyerta, waktu suntik 

antibiotik empiris, dan kondisi gagal ginjal 

(CKD). Untuk variabel tersebut akan 

dilakukan analisa multivariate dengan uji 

regresi logistik, dipilih menggunakan uji ini 

karena tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui adanya pengaruh variabel 

tergantung terhadap variabel tetap. Metode 

yang dipilih adalah regresi biner logistic 

dengan Backward LR, untuk mengeliminasi 

variabel yang kemungkinan menjadi perancu. 

Jika hasil analisa nantinya memiliki p value< 

0,05 maka dinyatakan variabel tergantung 

memiliki pengaruh signifikan terhadap 

variabel tetap, begitu pula sebaliknya. Untuk 

hasil analisis multivariat akan disajikan pada 

tabel 9 sebagai berikut : 

 

 

 

 

          Tabel 9. Hasil Analisis Multivariat 

Variabel B S.E Wald df Sig. 
Exp 

(B) 

95 % CI 

Lowe

r 
upper 

Waktu 
suntik 

 1,106 0,563 3,863 1 0,049 3,023 1,003  9,109 

CKD 
- 

1,081 
0,659 2,687 1 0,101 0,339 0,093  1,236 

Lama 
rawat 

2,184 0,556 15,427 1 0,000 8,881 2,987  26,410 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


SCIENTIA J. Far. Kes  
VOL. 10 NO. 1, Februari 2020 

 

30 
e-ISSN : 2502-1834 

Copyrights by : 
Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International Licensee 

 

Setelah dilakukan analisa multivariat 

dengan uji regresi logistik dengan metode 

backward LR diperoleh hasil bahwa variabel 

yang paling berpengaruh terhadap outcome 

pasien sepsis adalah waktu suntik dengan nilai 

signifikansi 0,049 yang artinya bahwa waktu 

suntik memiliki pengaruh signifikan atau 

menjadi faktor yang mempengaruhi outcome 

pasien sepsis, dari nilai odds rasio diperoleh 

3,023 artinya bahwa pasien dengan pemberian 

antibiotik ≥ 6 jam memiliki risiko 3 kali 

terhadap risiko kematian. Hasil ini sama 

dengan penelitian sebelumnya di RSCM 

diperoleh hasil adanya hubungan signifikan 

pada pemberian antibiotik empiris lebih dari 6 

jam memiliki risiko 3,1 kali menyebabkan 

kematian pada pasien sepsis(Katu et al., 2015). 

Kategori lama rawat memiliki  nilai 

signifikansi 0,000 yang berarti bahwa lama 

rawat pasien merupakan faktor risiko dominan 

yang mempengaruhi outcome pasien sepsis, 

dan memiliki nilai OR 8,881artinya pasien 

yang dirawat ≥ 10 hari memiliki risiko 8,8 kali 

menyebabkan kematian pasien sepsis. Dari 

penelitian yang pernah dilakukan terkait 

pengaruh lama perawatan terhadap risiko 

kematian pada pasien dewasa dengan penyakit 

dikatakan bahwa peningkatan angka kematian 

dipengaruhi secara tidak langsung oleh lama 

perawatan, dan umumnya risiko kematian ini 

lebih tinggi pada pasien dengan sepsis berat 

dan syok sepsis akibat infeksi yang diperoleh 

akibat perawatan kesehatan atau nosokomial 

dan mendapat perawatan lebih dari 10 hari di 

ICU(Williams et al., 2010)(Ortiz-leyba et al., 

2008). 

Sedangkan untuk variabel ada tidaknya 

penyakit penyerta CKD yang pada analisa 

bivariat dinyatakan memiliki hubungan dengan 

status akhir perawatan pasien, setelah 

dilakukan analisa multivariat memiliki nilai 

signifikansi lebih dari 0,05 yang berarti bahwa 

penyakit penyerta CKD bukan faktor risiko 

dominan yang mempengaruhi outcome pasien 

sepsis 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah 

diperoleh, maka dapat diperoleh kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Angka prevalensi sumber infeksi yang 

menjadi penyebab kejadian sepsis di RSUP 

Fatmawati selama periode Januari- September 

2018 adalah CAP 44 kasus, HAP/ HCAP/ 

VAP 5 kasus, NSTI 8 kasus, SSTI 7 kasus, 

UTI 2 kasus, IAI 18 kasus, dan infeksi akses 

intravaskular sebanyak 1 kasus. 

2. Hasil profil penggunaan antibiotik empiris 

pada pasien sepsis di RSUP Fatmawati dapat 

adalah : 

a. Tepat waktu suntik (kurang dari 6 jam ) 

sebanyak 56 pasien (65,9%) 

b. Tepat jenis berdasarkan sumber infeksi 63 

pasien (74,1%) 

c. Tepat dosis sebanyak 35 pasien (41,2%) 

d. Tepat durasi sebanyak 25 pasien (29,4%) 

e. Tepat regimen kombinasi antibiotik 

sebanyak 24 pasien (28,2%) 

3. Hasil faktor – faktor yang paling berpengaruh 

terhadap outcome pasien sepsis di RSUP 

Fatmawati adalah : 

a. Waktu suntik ≥ 6 jam merupakan faktor 

risiko dominan yang mempengaruhi 

tingkat kematian pasien sepsis dengan 

nilai P sebesar 0,049. Dimana pasien 

dengan waktu suntik ≥ 6 jam memiliki 

risiko 3 kali menyebabkan kematian 

pasien sepsis berdasarkan nilai OR yaitu 

3,023. 

b. Lama rawat dimana pasien dengan lama 

rawat lebih dari 10 hari memiliki risiko 

sebesar 8 kali lebih besar untuk 

meninggal berdasarkan nilai Odds Ratio 

yaitu 8,881 dan merupakan faktor risiko 

dominan yang mempengaruhi tingkat 

kematian pasien sepsis dengan nilai 

signifikansi 0,000. 
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