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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Pelayanan kefarmasian sekarang ini telah bergeser orientasinya dari drug 

oriented menjadi patient oriented yang mengacu kepada Pharmaceutical care 

(Depkes, 2004). Kegiatan pelayanan  kefarmasian yang semula hanya berfokus pada 

pengelolaan obat sebagai komoditi menjadi pelayanan yang komprehensif yang 

bertujuan utuk meningkatkan kualitas hidup pasien (Depkes, 2004). Pengetahuan 

seorang apoteker mengenai obat-obatan pun juga harus bertambah seiring dengan 

perubahan paradigma dari drug oriented menjadi patient oriented. 

Konsekuensi dari perubahan paradigma tersebut maka apoteker dituntut 

untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan agar mampu berkomunikasi 

dengan tenaga kesehatan lain secara aktif, berinteraksi langsung dengan pasien 

disamping menerapkan keilmuannya di bidang farmasi (Depkes, 2008). Berbagai 

pengetahuan tentang obat-obatan pun harus mutlak diperlukan oleh seorang apoteker 

sehingga dalam menjalankan paradigma yang baru para apoteker tidak menemui 

hambatan yang berarti sehingga dapat menguntungkan pasien.  

Apoteker berkewajiban untuk menjamin bahwa pasien mengerti dan 

memahami serta patuh dalam penggunaan obat sehingga diharapkan dapat 

meningktkan  keberhasilan terapi (Depkes, 2008). Sehingga apoteker khususnya di 

apotek dapat menjalankan  paradigma kesehatan yang mengacu  pada patient 

oriented dengan  metode Home Pharmacy Care kepada pasien yang perlu diberikan 

perlakuan khusus dalam menjalankan pengobatannya. 

Home Pharmacy Care adalah pendampingan pasien oleh apoteker dalam 

pelayanan kefarmasian di rumah dengan persetujuan pasien atau keluarganya. 

Pelayanan kefarmasian di rumah  terutama untuk pasien yang tidak atau belum dapat 

menggunakan obat dan atau alat kesehatan secara mandiri, yaitu pasien yang 

memiliki kemungkinan mendapatkan risiko masalah terkait dengan obat misalnya 

komorbiditas, lanjut usia, lingkungan sosial, karakteristik obat, kompleksitas 

penggunaan obat, kebingungan atau kurangnya pengetahuan dan keterampilan tetang 

bagaimana menggunakan obat dan atau alat kesehatan agar tercapai efek yang 

terbaik (Depkes, 2008).  
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Pengetahuan/ kognitif merupakan dominan yang sangat penting untuk 

terbentuknya tindakan seseorang (Notoatmodjo, 2010). Pengetahuan dicakup dalam 

6 tingkatan yaitu: tahu (know), memahami (comprehension), aplikasi (aplication), 

analisa (analysis), sintesis (syntesis) dan evaluasi (evaluation). Tingkat pengetahuan 

dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain: usia, pendidikan, lingkungan, 

intelegensia, dan pekerjaan (Notoatmodjo, 2003). Penggunaan obat antibiotik yang 

telah menyebar di masyarakat memerlukan pemantauan yang dilakukan secara 

berkala oleh seorang apoteker. Pengetahuan masyarakat tentang obat antibiotik pada 

masyarakat harus serta merta ditambah sehingga masyarakat dapat menggunakan 

antibiotik secara benar dan tepat. Home Pharmacy Care dapat dijadikan salah satu 

alternatif oleh seorang apoteker untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat 

tentang antibiotik. 

Salah satu andalan untuk mengatasi masalah penyakit infeksi adalah 

antibakteri/antibiotik. Antibiotik merupakan obat yang paling banyak digunakan 

pada infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Berbagai studi menemukan bahwa sekitar 

40-62% pengunaan antibiotik digunakan dengan tidak tepat salah satunya untuk 

penyakit-penyakit yang sebenarnya tidak memerlukan antibiotik (Depkes, 2011) 

Pada penelitian penggunaan antibiotik pada beberapa rumah sakit ditemukan 

30% sampai dengan 80% tidak didasarkan pada indikasi (Hadi, 2009). Beberapa 

kuman resisten antibiotik juga telah ditemukan di seluruh dunia, yaitu Methicillin-

Resistant Staphylococcus Aureus (MRSA), Vancomycin Resistant Enterococci 

(VRE), Penicillin-Resistant Enterococci, Klebsiella pneumoniae yang menghasilkan 

Extended Spectrum Beta-Lactamase (ESBL), Carbapenem-Resistant Acinetobacter 

baumannii dan Multiresistant Mycobacterium Tuberculosis (Guzman-Blanco et al 

2000; Stevenson et al 2005).  

Intensitas penggunaan antibiotik yang relatif tinggi menimbulkan berbagai 

permasalahan dan merupkan ancaman global bagi kesehatan terutama resistensi 

bakteri terhada antibiotik (Depkes, 2011). Penggunaan antibiotik tanpa resep juga 

dapat  meningkatkan angka mortalitas dan morbiditas pasien yang disebabkan oleh 

efek samping dari antibiotik jika dalam penggunaan antibiotik tidak tepat dan 

rasional. 
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Kemajuan bidang kesehatan dalam 10 tahun  terakhir untuk golongan 

senyawa antimikroba yang ditemukan dalam penelitian ini  adalah diperkenalkannya 

senyawa kuinolon (Tjay, 2010). Terdapat berbagai macam antibiotik yang dapat 

digunakan sebagai terapi dalam penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri, 

kuinolon adalah salah satunya. 

Antibiotik kuinolon telah tersedia pada pertengahan tahun 1960. Telah 

ditemukan  ribuan perbedaan struktur kuinolon tetapi hanya 10 yang disetujui oleh 

FDA yang berkhasiat sebagai obat. Ada empat generasi antibiotik yang masuk dalam 

kategori kuinolon, generasi pertama diantaranya (asam  nalidiksat, asam oksolinat, 

dan cinoxacin), generasi kedua ( norfloksasin, ciprofloksasin, enoksasin, ofloksasin), 

generasi ketiga ( levofloksasin, sparfloksasin, gatifloksasin), generasi keempat 

(trofafloksasin, moksifloksasin) (Richard et al, 2000).  

Tersedia banyak pilihan dalam memilih antibiotik kuinolon untuk dijadikan  

terapi dalam mengatasi infeksi tetapi perlu diperhatikan efek samping dari antibiotik 

kuinolon yang dapat terjadi yaitu Stephen Johnson Syndrome dan Post Effect 

Antibiotic. Sehingga untuk mengurangi angka mortalitas dan morbitas yang 

disebabkan oleh efek samping diatas maka perlu adanya pelayanan kefarmasian yang 

bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang antibiotik kuinolon.  

Dan dengan banyaknya bakteri resistan yang telah diketahui di seluruh dunia 

dan perkembangan obat antibiotik yang sangat cepat perlu juga diadakan solusi 

untuk mengurangi tingkat resistan suatu bakteri pada suatu wilayah khususnya 

kecamatan lowokwaru kota malang. 

Pada penelitian ini ingin mengetahui pengaruh  Home Pharmacy Care 

terhadap pengetahuan tentang obat antibiotika golongan kuinolon dan 

penggunaannya yang benar pada pasien di beberapa apotek kecamatan Lowokwaru 

kota Malang dengan pre test dan post test studi. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Apakah terdapat pengaruh Home Pharmacy Care terhadap pengetahuan 

tentang obat antibiotika kuinolon dan cara penggunaannya yang benar terhadap 

pasien di beberapa apotek di Kecamatan  Lowokwaru, Kota Malang  yang  

mendapatkan terapi antibiotik golongan kuinolon. 
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1.3.  Tujuan Penelitian 

1.3.1.  Tujuan Umum Penelitian  

Membuktikan adanya pengaruh Home Pharmacy Care terhadap pengetahuan 

tentang obat antibiotika golongan  kuinolon dan cara penggunaannya yang benar 

pada beberapa pasien di beberapa apotek yang berada di kecamatan Lowokwaru  

kota Malang. 

1.3.2. Tujuan Khusus Penelitian 

 Tujuan khusus dari penelitian ini adalah 

1. Mengidentifikasi pengetahuan pasien pada obat antibiotik golongan 

kuinolon. 

2. Mengidentifikasi pemakaian antibiotik kuinolon pada pasien. 

3. Membuktikan pengaruh Home Pharmacy Care obat antibiotika golongan 

kuinolon dengan pengetahuan pasien. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

 Manfaat dari penelitian ini adalah 

1. Sebagai sarana untuk meningkatkan pengetahuan tentang obat antibiotika 

golongan kuinolon. 

2. Sebagai sarana untuk membantu keberhasilan terapi yang tepat dalam 

penggunaan obat antibiotika golngan kuinolon. 

3. Sebagai sarana untuk mengurangi adanya resistensi pasien terhadap obat 

antibiotik golongan kuinolon. 

 

1.5.  Hipotesis 

Membuktikan adanya pengaruh yang signifikan Home Pharmacy Care 

terhadap pengetahuan tentang obat antibiotika golongan kuinolon dan 

penggunaannya yang benar di beberapa apotek yang berada di kecamatan 

Lowokwaru kota Malang. 

. 

 


