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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Seiring berkembangnya dunia kesehatan, semakin berkembang pula pola 

suatu penyakit. Penyakit yang muncul ini memiliki kapasitas untuk memberikan 

pandemi global secara signifikan, salah satunya yaitu penyakit infeksi (Warrel, 

2012). Walaupun beberapa penyakit infeksi telah dikendalikan dengan sanitasi 

yang baik, higine personal, vaksin dan obat-obatan, namun penyakit lain muncul 

dan diketahui memiliki dasar infeksi. Penyakit infeksi terus menyebabkan 

morbiditas dan mortalitas yang signifikan di negara berkembang yang miskin 

sumber daya (Mandal et al, 2008).  

Berdasarkan prevalensi 10 Penyakit Penyebab Kematian Tingkat 

Internasional, penyakit penyebab kematian terbesar kedua adalah penyakit 

infeksi. Berdasarkan hasil Survei Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) pada tahun 

2001 sebanyak 22,9% penyebab utama kematian disebabkan oleh penyakit 

infeksi dan parasit (Djaja dkk, 2003). Menurut data Badan Pusat Statistik Kota 

Malang (2010), jenis penyakit yang terbanyak penderitanya di puskesmas adalah 

infeksi dengan jumlah 168.105 penderita.  

Penyakit infeksi terjadi ketika mikroorganisme (bakteri gram-negatif, 

gram-positif, anaerob, virus, fungi) berkoloni didalam tubuh, tumbuh dan 

memperbanyak diri, sehingga dapat membahayakan (Keogh, 2010). Infeksi 

ditularkan melalui kontak langsung maupun tidak langsung (Jovanovic, 2003). 

Macam-macam penyakit infeksi yaitu meliputi infeksi sistem saraf pusat, infeksi 

tulang dan sendi, infeksi saluran pencernaan, infeksi saluran kemih dan kelamin, 

infeksi saluran pernafasan, infeksi telinga, hidung, tenggorokan, mata, infeksi 

kulit dan jaringan subkutan (Mandal et al, 2008). 

Terapi farmakologi penyakit infeksi adalah obat antimikroba, yang 

sekarang dikenal dengan antibiotika. Antibiotika merupakan senyawa kimia 

yang dapat membunuh atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme (Kester, 

2012). Setiap antibiotika mempunyai aktivitas penghambatan terhadap grup 

mikroba spesifik. Menurut aktivitasnya, antibiotika dibagi menjadi dua jenis 
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yaitu: 1) bakterisid (membunuh bakteri) contohnya β-laktam (penisilin, 

sefalosporin, β-laktam non klasik), aminoglikosida, kotrimoksazol, rifampisin 

dan isoniazid. 2) bakteriostatik (menghambat pertumbuhan bakteri) contohnya 

sulfonamida, tetrasiklin, eritromisin, dan kloramfenikol (Utami, 2012).  

Penelitian ini bertujuan  untuk meneliti penggunaan antibiotika β-laktam. 

Antibiotika oral β-laktam memiliki spektrum yang luas, efektif baik terhadap 

gram-positif maupun gram-negatif (Soekardjo, 2008) dan berdasarkan studi 

pendahuluan di Lapangan, antibiotika oral β-laktam banyak diresepkan di 

beberapa Apotek Kecamatan Sukun. 

Penggunaan antibiotika yang tidak rasional (tidak tepat dosis, frekuensi, 

dan lama pengobatan) dapat mengakibatkan resistensi. Pasien banyak 

mengalami resistensi antibiotika karena lupa mengkonsumsi obatnya dan 

menghentikan terapi ketika mereka merasa sembuh dari penyakitnya (Viberg, 

2010). Jika resistensi antibiotika terus berkembang maka mungkin tidak ada lagi 

antibiotika yang masih efektif (Dryden, 2011). Oleh karena itu, perlu adanya 

kesadaran bersama tentang hubungan resistensi dengan pola penggunaan 

antibiotika, sehingga diperlukan kepatuhan dalam penggunaan antibiotika agar 

mencegah terjadinya resistensi (Pradipta, 2012).  

Dalam upaya memperoleh keberhasilan dan kualitas terapi yang baik 

dibutuhkan usaha dari berbagai pihak, meliputi kesadaran pasien dan peran 

tenaga kesehatan termasuk eksistensi seorang apoteker. Dalam hal ini apoteker 

dituntut memiliki tanggungjawab tinggi berupa Pharmaceutical Care yaitu 

pelayanan kefarmasian yang bergeser orientasinya dari obat ke pasien dengan 

tujuan meningkatkan kualitas hidup pasien (Depkes, 2004).  

Secara umum, istilah kepatuhan (Compliance) adalah melakukan instruksi 

regimen dosis dan penggunaan obat sesuai dengan yang diresepkan, dan anjuran 

dari tenaga kesehatan lain terhadap penyakit yang diderita (Horne, 2005). Agar 

dapat dilihat variabel-variabel yang mempengaruhi kepatuhan dapat digunakan 

teori Lawrence Green yang menyatakan ada tiga faktor utama yang 

mempengaruhi perilaku individu dalam penggunaan layanan kesehatan, faktor 

pertama adalah faktor predisposisi (predisposing factor) yakni faktor yang 

mempengaruhi adalah pengetahuan (pendidikan, pengalaman), kepercayaan dan 



3 
 

 
 

presepsi lalu faktor-faktor pendukung (Enabling factor) yakni faktor yang 

terwujud dari sarana dan faktor pendorong (Reinforcing factor) yang terwujud 

dalam sikap dan perilaku petugas kesehatan (Badan Pusat Statistik, 2008). 

Tingkat pendidikan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 

profil pengetahuan serta mempengaruhi perilaku manusia dalam penggunaan 

obat (Hussar, 2005). Semakin tinggi tingkat pendidikan maka wawasannya akan 

semakin luas, dengan bertambahnya wawasan akan menimbulkan sikap dan 

akhirnya menyebabkan individu akan berperilaku yang didasarkan pada 

kesadaran dan kemauan individu serta dapat ikut berperan serta aktif dalam 

mengatasi masalah kesehatan dirinya dan keluarganya (Maulana, 2009). 

Sedangkan dengan pendidikan yang rendah akan berpengaruh terhadap pola 

pikir yang sangat sederhana dan kurang atau bahkan belum paham arti 

kesehatan. Sehingga kelompok ini cenderung belum mengerti kesehatan dengan 

benar (Badan Pusat Statistik, 2008).  

Dari segi pendidikan di Kecamatan Sukun, jumlah murid jenjang SD/MI 

sebanyak 18.650 murid, jenjang SMP/MTs sebanyak 6.047 murid sedangkan 

jenjang pendidikan SMU/MA sebanyak 1.135 murid. Dengan demikian terlihat 

semakin tinggi jenjang pendidikan, jumlah murid semakin menurun (Badan 

Pusat Statistik, 2012). 

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan adanya pengaruh tingkat 

pendidikan terhadap kepatuhan penggunaan antibiotika oral β-laktam. Metode 

yang digunakan yaitu metode observasional analitik dengan pendekatan cross 

sectional. Pengumpulan data diperoleh dengan wawancara terpimpin dengan 

membawa panduan wawancara yang berisi tingkat pendidikan dan parameter 

kepatuhan yaitu: pengambilan obat, tepat cara penggunaan, tepat dosis (jumlah 

dan frekuensi penggunaan obat), dan tepat lama pengobatan. Pengumpulan data 

juga diperoleh dari observasi sisa obat (pill count) beberapa hari setelah pasien 

menebus obat di Apotek. Lokasi penelitian dilakukan di beberapa Apotek di 

Kecamatan Sukun Kota Malang. Berdasarkan hasil sensus penduduk Kota 

Malang tahun 2010, jumlah penduduk Kecamatan Sukun sebanyak 181.513 

jiwa yang terdiri dari 11 Kelurahan, dan merupakan urutan kedua dengan 

jumlah penduduk terbanyak di Kota Malang (Badan Pusat Statistik, 2012). 
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1.1 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, dirumuskan bahwa: 

Apakah tingkat pendidikan pasien berpengaruh terhadap kepatuhan penggunaan 

antibiotika oral β-laktam pada pasien di beberapa Apotek Kecamatan Sukun 

Kota Malang? 

1.2 Tujuan Penelitian 

1.2.1 Tujuan Umum 

Untuk membuktikan adanya pengaruh tingkat pendidikan pasien terhadap 

kepatuhan penggunaan antibiotika oral β-laktam pada pasien yang menebus 

resepnya di beberapa Apotek Kecamatan Sukun Malang. 

1.2.2 Tujuan Khusus 

a. Mengidentifikasi kepatuhan penggunaan antibiotika oral β-laktam. 

b. Menganalisis ada atau tidaknya pengaruh tingkat pendidikan terhadap 

kepatuhan penggunaan antibiotika oral β-laktam. 

1.3 Hipotesa Penelitian 

Terdapat pengaruh tingkat pendidikan pasien dengan kepatuhan 

penggunaan antibiotika oral β-laktam pada pasien. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Bagi Apotek  

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dan informasi 

bagi apoteker untuk mengoptimalkan pelayanan kesehatan dan edukasi terhadap 

pasien agar tercapai efek terapi yang optimal. 

1.4.2 Manfaat Bagi Masyarakat 

Sebagai sumber informasi bagi masyarakat di Kecamatan Sukun 

khususnya yang menderita penyakit infeksi untuk lebih memperhatikan 

kondisinya serta patuh terhadap pengobatan dan saran tenaga kesehatan.  

1.4.3 Manfaat Bagi Progam Studi UMM 

Sebagai rujukan untuk penelitian lebih lanjut tentang pengaruh tingkat 

pendidikan terhadap kepatuhan penggunaan antibiotika oral β-laktam. 


