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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) merupakan keadaan yang paling 

sering terjadi, tetapi kemaknaannya tergantung pada frekuensi relatif dari 

komplikasi yang terjadi. Pada anak-anak sindrom ini lebih luas daripada orang 

dewasa, sering melibatkan sinus paranasal serta nasofaring. Penyakit pernafasan 

dapat terjadi secara tersembunyi, sehingga seseorang baru akan mengeluh dispnea 

jika telah terjadi kehilangan lebih dari setengah total jaringan paru atau fungsi 

paru (Nelson, 2000).  

Berdasarkan data Profil Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur tahun 2008, 

ISPA seringkali menjadi penyebab utama kematian pada bayi dan balita, dan juga 

merupakan salah satu penyebab utama kunjungan berobat pasien di Puskesmas 

dan di Rumah Sakit. Terdapat 213.280 kasus pneumonia dan 35,10% kasus 

diantaranya (74.862 kasus) adalah penderita balita. Penyebab utama semua jenis 

ISPA adalah infeksi bakteri yang menurut publikasi WHO  penyebab tersering 

adalah Streptococcus pneumoniae dan Haemophillus influenzae (Depkes, 2008). 

Diagnosis yang benar pada ISPA merupakan kunci utama untuk 

membedakan virus dengan infeksi bakteri. Pemberian obat dengan dosis, cara dan 

waktu yang tepat sangat membantu proses percepatan penyembuhan. Saat ini, 

level resistensi terhadap S. pneumoniae dari golongan penisilin tidak 

menyebabkan kegagalan terapi untuk pasien pneumonia, namun pada kadar 

hambat minimum (KHM) mengalami pergeseran, sehingga pengobatannya juga 

bergeser pada lini kedua yaitu golongan sefalosporin (File, 2008). 

Penelitian yang dilakukan oleh File (2008) yang berjudul “Impact of 

Guideline on Antimicrobial Treatment of Respratory Tract Infections” 

menunjukkan adanya kasus irasional dalam penggunaan antibiotik pada pasien 

infeksi saluran pernafasan yang dikarenakan virus. Ketidaktepatan diagnosis 

pemilihan antibiotika, indikasi, dosis, cara pemberian, frekuensi dan lama 

pemberian menjadi penyebab tidak akuratnya pengobatan infeksi dengan 

antibiotika. Oleh sebab itu, penggunaan antibiotika di pusat pelayanan kesehatan 
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terutama pada pasien anak-anak yang terdiagnosis infeksi saluran pernafasan akut 

perlu mendapatkan perhatian agar tidak terjadi ketidakrasionalan penggunaan obat 

yang berdampak pada resistensi bakteri (Nelson, 2000). 

Beberapa strategi untuk menekan tingginya angka resistensi bakteri 

terhadap penggunaan antibiotika yang irasional adalah dengan penertiban 

penjualan obat antibiotika oleh apotek. Apoteker merupakan tenaga kesehatan 

professional yang banyak berhubungan langsung dengan masyarakat sebagai 

sumber informasi obat. Oleh karena itu, informasi obat yang diberikan pada 

pasien haruslah informasi yang lengkap dan mengarah pada orientasi pasien 

bukan pada orientasi produk. Dalam hal sumber informasi obat seorang apoteker 

harus mampu memberi informasi yang tepat dan benar sehingga pasien 

memahami dan yakin bahwa obat yang digunakannya dapat mengobati penyakit 

yang dideritanya dan merasa aman menggunakannya. Dengan demikian peran 

seorang apoteker di apotek sungguh-sungguh dapat dirasakan manfaatnya oleh 

masyarakat (Depkes, 2004). 

Berdasarkan data profil di Apotek Merjosari tahun 2009 dari penelitian 

yang dilakukan Sendi (2010), peresepan antibiotika golongan sefalosporin untuk 

kasus ISPA menempati urutan kedua (30%) setelah penggunaan antibiotika 

golongan penisilin (31%). Pada studi pendahuluan yang dilakukan pada tahun 

2012 peresepan ISPA menggunakan sefalosporin menempati urutan pertama 

dengan persentase 45%, sehingga dapat diketahui dari data tersebut adanya 

peningkatan pada penggunaan sefalosporin pada kasus ISPA. 

Penelitian Rogers (Notoatmodjo, 2003) mengungkapkan bahwa perilaku 

yang didasari oleh pengetahuan akan lebih berlangsung lama daripada perilaku 

yang tidak didasari oleh pengetahuan. Tingkat pengetahuan pasien mencakup 

seberapa jauh pasien mengetahui kegunaan, cara pakai, dan pengaruh cara 

penggunaan antibiotika yang menyebabkan bakteri menjadi kebal. Perilaku pasien 

dalam meminum obat antibiotika golongan sefalosporin dapat dilihat dari cara 

minum obat yang meliputi interval minum, waktu minum, penghentian 

pengobatan, dan cara menebus obat tersebut. 

Berdasarkan uraian di atas, penggunaan antibiotika untuk pengobatan 

penyakit infeksi saluran pernafasan akut perlu mendapat perhatian khusus. Oleh 
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karena itu peneliti terdorong untuk meneliti lebih lanjut mengenai hubungan 

antara tingkat pengetahuan dengan perilaku minum obat antibiotika golongan 

sefalosporin pada pasien rawat jalan penyakit infeksi saluran pernafasan akut 

(ISPA) di Apotek Merjosari. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana hubungan antara tingkat pengetahuan dengan perilaku minum 

obat antibiotika golongan sefalosporin pada pasien rawat jalan penyakit infeksi 

saluran pernafasan akut (ISPA) di apotek? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut : 

1.3.1 Tujuan Umum Penelitian 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan 

antara tingkat pengetahuan dengan perilaku minum obat antibiotika golongan 

sefalosporin pada pasien rawat jalan penyakit infeksi saluran pernafasan akut 

(ISPA). 

1.3.2 Tujuan Khusus Penelitian 

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah: 

1. Mengidentifikasi tingkat pengetahuan pasien ISPA rawat jalan 

tentang antibiotika golongan sefalosporin. 

2. Mengidentifikasi perilaku pasien ISPA rawat jalan dalam minum 

obat antibiotika golongan sefalosporin. 

3. Mengidentifikasi hubungan antara tingkat pengetahuan pasien ISPA 

rawat jalan tentang antibiotika dengan perilaku minum obat 

antibiotika golongan sefalosporin. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Sebagai sarana untuk meningkatkan pengetahuan tentang obat 

antibiotika khususnya golongan sefalosporin. 
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2. Sebagai sarana untuk meningkatkan pengetahuan tentang penyakit 

infeksi saluran pernafasan akut (ISPA). 

3. Sebagai sarana untuk meningkatkan ketrampilan dalam pemberian 

edukasi pada pasien ISPA rawat jalan tentang obat antibiotika serta 

perilaku minum obat antibiotika golongan sefalosporin yang benar. 

 

1.5 Hipotesis Penelitian 

Terdapat hubungan antara tingkat pengetahuan tentang antibiotika dengan 

perilaku minum obat antibiotika golongan sefalosporin pada pasien rawat jalan 

penyakit infeksi saluran pernafasan akut (ISPA). 

 


