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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

Tujuan pembangunan kesehatan yang telah tercantum pada Sistem 

Kesehatan Nasional adalah suatu upaya penyelenggaraan kesehatan yang 

dilaksanakan oleh bangsa Indonesia guna mendapatkan kemampuan hidup sehat 

bagi setiap masyarakat agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal 

yang mana dikatakan bahwa peningkatan derajat kesehatan masyarakat 

dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu lingkungan, pelayanan kesehatan, tindakan 

serta bawaan (congenital). Hidup sehat merupakan hak yang dimiliki oleh setiap 

manusia yang ada didunia ini, akan tetapi diperlukan berbagai cara untuk 

mendapatkannya (Anonim, 2007). 

Sebagai upaya untuk mewujudkan visi Indonesia sehat 2010, pemerintah 

telah menyusun berbagai program pembangunan dalam bidang kesehatan antara 

lain kegiatan Pemberantasan Penyakit Menular (P2M) baik yang bersifat 

promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif di semua aspek lingkungan kegiatan 

pelayanan kesehatan. 

Penyakit infeksi masih merupakan penyakit utama di Indonesia, terutama 

penyakit infeksi saluran pernafasan akut. Secara umum penyebab penyakit infeksi 

saluran pernapasan adalah berbagai mikroorganisme, namun yang banyak yaitu 

disebabkan oleh virus dan bakteri. Infeksi saluran pernapasan dapat terjadi 

sepanjang tahun , meskipun beberapa infeksi lebih mudah terjadi pada musim 

hujan. (DepKes RI, 2006).  

Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) adalah proses infeksi akut 

berlangsung selama 14 hari, yang disebabkan oleh mikroorganisme dan 

menyerang salah satu bagian, dan atau lebih dari saluran pernapasan, mulai dari 

hidung (saluran atas) hingga alveoli (saluran bawah), termasuk jaringan 

adneksanya, seperti sinus, rongga telinga tengah dan pleura (Anonim, 2007). 

Gejala awal yang timbul biasanya berupa batuk pilek, yang kemudian diikuti 

dengan napas cepat dan napas sesak. Pada tingkat yang lebih berat terjadi 

kesukaran bernapas, tidak dapat minum, kejang, kesadaran menurun dan
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meninggal bila tidak segera diobati (Anonim, 2007). Usia Balita adalah kelompok 

yang paling rentan dengan infeksi saluran pernapasan. Kenyataannya bahwa 

angka morbiditas dan mortalitas akibat ISPA, masih tinggi pada balita di negara 

berkembang (Dinas Kesehatan, 2008). 

Pada umumnya penyebab ISPA adalah infeksi oleh virus, bakteri, atau jamur 

maka dalam hal ini pemilihan utama dari pengobatan ISPA adalah antibiotika. 

Antibiotika adalah golongan obat yang digunakan untuk terapi infeksi atau 

pencegahan infeksi (Priyanto, 2009).  

Pada bulan Oktober 2008 tercatat jumlah penderita ISPA di kota Malang 

mencapai 14.854 orang. Dari jumlah tersebut, jumlah penderita yang sudah 

mengarah ke pneumonia (radang paru paru) mencapai 29 orang dan anak balita 

menderita ISPA mencapai 1.499 anak. Pada bulan berikutnya, total penderita 

ISPA Kota Malang mencapai 13.842 orang. Dengan catatan ini penderita yang 

termasuk kategori pneumonia mencapai 32 orang dan anak balita yang menderita 

ISPA mencapai 1.785 anak. Pada akhir 2008, jumlah penderita ISPA mencapai 

10.913 orang dengan jumlah penderita pneumonia 32 orang dan ISPA pada anak 

balita mencapai 1.522 anak (Dinas Kesehatan Kota Malang, 2008). 

Penelitian dilakukan di Apotek Kimia Farma Dinoyo karena telah memenuhi 

kriteria yang diinginkan untuk diteliti. Kriteria tersebut antara lain jumlah resep 

yang masuk minimal 100 buah perbulan, apotek telah berdiri minimal 2 tahun dan 

dekat dengan sarana kesehatan yaitu praktek dokter, klinik, ataupun puskesmas. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

1.2.1. Identifikasi Masalah 

Banyaknya peresepan antibiotik sebagai terapi untuk penyakit ISPA 

(Infeksi Saluran Pernapasan Akut) dari dokter membuat apoteker perlu 

mengetahui profil peresepan antibiotik yang paling banyak digunakan sebagai 

terapi bagi penyakit ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Akut) dan untuk 

mengetahui prevalensi ISPA pada tahun 2009. 
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1.2.2. Permasalahan 

Bagaimana profil peresepan antibiotik sebagai terapi bagi penyakit ISPA 

(Infeksi Saluran Pernapasan Akut) di Apotek X Dinoyo di kota Malang selama 

priode Januari-Desember 2009 dan bagaimana prevalensi ISPA pada tahun 2009. 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memberikan gambaran 

tentang profil peresepan antibiotik sebagai terapi bagi penyakit ISPA (Infeksi 

Saluran Pernapasan Akut) di Apotek X Dinoyo selama priode Januari-Desember 

2009. 

 

1.3.2 Tujuan Khusus Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan khususnya untuk mengetahui profil peresepan 

antibiotika ISPA di Apotek X Dinoyo, kota Malang yang meliputi aspek: 

1. Prosentase penggunaan antibiotika pada penanganan kasus ISPA (Infeksi 

Saluran Pernapasan Akut) 

2. Golongan antibiotika yang paling banyak digunakan pada kasus ISPA 

(Infeksi Saluran Pernapasan Akut) 

3. Prevalensi ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Akut) pada tahun 2009 di 

Apotek X Dinoyo kota Malang 

4. Bentuk sediaan antibiotika yang paling banyak dipakai 

1.4. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan manfaat untuk: 

1. Mengetahui prosentase penggunaan antibiotika untuk ISPA (Infeksi 

Saluran Pernapasan Akut)  di Apotek X Dinoyo, kota Malang. 

2. Mengetahui golongan antibiotika apa saja yang paling banyak 

digunakan untuk ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Akut) di Apotek X 

Dinoyo, kota Malang. 
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3. Menggambarkan prevalensi ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Akut) 

di Apotek X Dinoyo, sehingga dapat dilakukan pengadaan obat ISPA 

(Infeksi Saluran Pernapasan Akut) secara efektif. 

4. Mengetahui bentuk sediaan antibiotika yang paling banyak digunakan 

pada kasus ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Akut) di Apotek X 

Dinoyo, kota Malang. 

 

 

 

 


