
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Infeksi dalam istilah medis adalah penyakit yang disebabkan oleh sebuah 

agen biologi (seperti virus, bakteri, atau parasit), bukan disebabkan oleh faktor 

fisik (seperti luka bakar) atau kimia (seperti keracunan). Meskipun beberapa 

dekade belakangan kemajuan dramatis terjadi dalam pengobatan dan pencegahan, 

gejala infeksi (seperti demam, nyeri otot, nyeri sendi, dan rasa lemas) tetap 

menjadi penyebab banyak kasus kematian dan kesakitan serta bertanggung jawab 

terhadap memburuknya kondisi kehidupan dari jutaan manusia di seluruh dunia 

(Fauci, dkk, 2008). 

Walaupun telah ditemukan obat-obat anti mikroba sejak lebih dari 50 tahun 

yang lalu, infeksi masih merupakan masalah kesehatan yang signifikan. Beban 

penyakit infeksi ini masih besar akibat resistensi antibiotik, munculnya penyakit 

baru (misalnya infeksi HIV), dan kemiskinan berkelanjutan. Infeksi yang pernah 

dianggap terkontrol, seperti tuberkulosis, ini muncul kembali sebagai masalah 

yang signifikan baik di negara yang berkembang maupun negara maju (Davey, 

2012). 

Penyakit infeksi di Indonesia masih termasuk dalam 10 penyakit terbanyak. 

Menurut data dari kementerian kesehatan Republik Indonesia Tahun 2012 ISPA 

(Infeksi saluran pernapasan atas) dan Pneumonia menempati urutan ke sembilan 

dan sepuluh dalam sepuluh besar penyakit rawat inap di Rumah Sakit dengan 

prosentase masing-masing, ISPA (Laki-laki 54,34%, Perempuan 45,66%), 

Pneumonia (Laki-laki 53,95%, Perempuan 46,05%). Sementara itu, untuk sepuluh 

besar penyakit rawat jalan di Rumah Sakit, ISPA menempati peringkat pertama 

dengan jumlah kasus laki-laki sebanyak 147.410 kasus, dan perempuan sebanyak 

143.946 kasus (Kemenkes RI, 2012).  

Pemberian antibiotik merupakan pengobatan utama dalam penatalaksanaan 

penyakit infeksi. Namun demikian, perlu penatalaksanaan yang benar. Karena 

penggunaannya yang berlebihan akan segera diikuti dengan munculnya kuman 

kebal antibiotik (Resisten), sehingga manfaatnya akan berkurang atau tidak 
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bermanfaat. Berbagai penelitian menunjukan bahwa telah muncul mikroba yang 

resisten antara lain Methicilin Resistant Staphylococcus aureus (MRSA), 

resistensi multi obat pada penyakit tuberkulosis (MDRTB) dan lain-lain. Dampak 

resistensi terhadap antibiotik adalah meningkatnya morbiditas, mortalitas, dan 

biaya kesehatan (Kemenkes RI, 2011). 

Definisi Antibiotik itu sendiri menurut kamus kesehatan yaitu obat yang 

menghentikan atau memperlambat pertumbuhan bakteri. Antibiotik adalah zat 

yang dihasilkan oleh suatu mikroba, terutama fungi, yang dapat menghambat atau 

dapat membasmi mikroba jenis lain. Banyak antibiotik dewasa ini dibuat secara 

semisintetik atau sintetik penuh (Setiabudy, 2007). 

Selain itu, berdasarkan kegiatan antibiotik dibagi menjadi 2 golongan besar, 

yaitu (1) antibiotika spektrum luas atau (broad spectrum) yaitu antibiotika yang 

dapat mematikan gram positif dan bakteri gram negatif. (2) antibiotika spektrum 

sempit (narrow spectrum), antibiotik golongan ini hanya aktif terhadap beberapa 

jenis bakteri (Widjajanti, 2006). 

Penisilin adalah suatu agen antibakteria alami yang dihasilkan dari jamur, 

genus, Penicillium. Penisilin digolongkan dalam obat-obat beta laktam karena 

mereka mempunyai cincin laktam yang unik dengan 4 anggota. Penisilin memiliki 

ciri-ciri kimia, mekanisme kerja, efek-efek farmakologis dan klinis, serta 

karakteristik imunologis yang sama dengan berbagai sefalosporin, monobactam, 

carbapenem, dan inhibitor-inhibitor beta laktamase, yang juga senyawa-senyawa 

beta laktam. Penisilin merupakan first choice untuk berbagai penyakit infeksi 

karena mempunyai spektrum yang luas (dapat mematikan gram positif dan gram 

negatif). Contoh obat antibiotik golongan penisilin antara lain ampisilin, 

amoksilin, dan co-amoksiklav (Katzung, 2004). 

Pemakaian antibiotik harus dibawah pengawasan dokter sebab rawan akan 

terjadinya resistensi pada pasien, sehingga setiap pemberian antibiotika, harus 

berdasarkan resep dokter. Dimana resep merupakan perwujudan akhir dari 

kompetensi, pengetahuan, keahlian dokter dalam penerapannya dalam bidang 

farmakologi dan terapi (Zaman, 2001). 

Penggunaan antibiotik yang terkendali dapat mencegah munculnya 

resistensi antimikroba dan menghemat penggunaan antibiotik yang pada akhirnya 
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akan mengurangi beban biaya perawatan pasien, mempersingkat lama perawatan, 

penghematan bagi Rumah Sakit, serta meningkatkan kualitas pelayanan Rumah 

Sakit (Kemenkes RI, 2011). 

Ketidak patuhan terhadap aturan pengobatan merupakan masalah yang 

serius karena dapat mempengaruhi efektifitas pengobatan dan ketidakpatuhan 

merupakan penyebab paling sering untuk kegagalan terapi. Oleh karena itu 

kepatuhan pasien dalam minum obat antibiotik sampai tuntas sangatlah penting 

(Asti, 2006). 

Berdasarkan seringnya terjadi resistensi karena ketidak patuhan pasien 

terhadap penggunaan obat antibiotik, maka akan dilakukan studi tentang 

hubungan antara tingkat pengetahuan dengan kepatuhan pasien dalam penggunaan 

antibiotik golongan penisilin oral di  beberapa Apotek di Kecamatan Lowokwaru 

Malang, diharapkan penelitian ini dapat membantu pasien yang mendapatkan obat 

antibiotik golongan penisilin untuk mencapai kesembuhan dari penyakit yang 

dideritanya karena kepatuhan pasien tersebut dalam mengkonsumsi obat antibiotik 

tersebut.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah penelitian adalah sebagai 

berikut: 

Adakah hubungan tingkat pengetahuan dengan kepatuhan pasien di  

beberapa Apotek di Kecamatan Lowokwaru kota Malang dalam menggunakan 

antibiotik golongan Penisilin oral. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan umum 

Dari penelitian ini diharapkan mengetahui tentang hubungan tingkat 

pengetahuan dengan kepatuhan pasien di  beberapa Apotek di Kecamatan 

Lowokwaru Malang dalam menggunakan antibiotik golongan Penisilin oral. 
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1.3.2 Tujuan Khusus 

Dari tujuan umum diatas dapat dijabarkan secara terperinci tujuan-tujuan 

yang ingin dicapai yaitu sebagai berikut: 

a. Mengidentifikasi tingkat pengetahuan pasien tentang antibiotika 

golongan penisilin oral. 

b. Mengidentifikasi kepatuhan pasien dalam minum obat antibiotika 

golongan penisilin oral. 

c. Mengidentifikasi hubungan antara tingkat pengetahuan pasien tentang 

antibiotika dengan kepatuhan minum obat antibiotika golongan 

penisilin oral.  

 

1.4 Hipotesa 

Terdapat hubungan antara tingkat pengetahuan dengan kepatuhan pasien 

dalam penggunaan obat antibiotika golongan Penisilin di  beberapa Apotek di 

Kecamatan Lowokwaru Malang. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan wacana baik kepada: 

a. Sebagai masukan bagi tenaga kesehatan dalam upaya meningkatkan 

kepatuhan pasien khususnya terhadap penggunaan antibiotik golongan 

Penisilin oral. 

b. Sebagai sarana untuk meningkatkan pengetahuan tentang obat antibiotika 

khususnya golongan Penisilin oral. 

c. Sebagai sumbangan pemahaman dan pemikiran kepada para pasien 

tentang tata cara menggunakan obat antibiotik secara tepat dan benar.  


