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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Antibiotik adalah obat yang berasal dari seluruh bagian tertentu dari suatu 

bakteri atau mikroorganisme yang di gunakan untuk mengobati infeksi suatu 

bakteri. Selain penggunaannya untuk melawan bakteri, penggunaanya pun juga 

membantu sistem pertahanan alami tubuh untuk memusnakan bakteri tersebut 

(Hoan, 2015). Upaya masyarakat untuk mengobati dirinya sendiri dikenal dengan 

istilah swamedikasi. Pelaksanaan swamedikasi dapat menjadi sumber terjadinya 

kesalahan pengobatan (medication error) karena keterbatasan pengetahuan 

masyarakat akan obat dan penggunaannya. Tingginya penggunaan antibiotika 

secara tidak tepat tersebut menyebabkan terjadinya masalah resistensi antibiotika 

(Muchid et al, 2006).  

Resistensi antibiotika dapat terjadi ketika suatu bakteri berubah dalam 

wujud satu sama lain yang menyebabkan penurunan atau hilangnya efektifitas obat 

atau senyawa kimia yang di gunakan untuk mengobati suatu infeksi. Penggunaanya 

yang meluas dan irasional merupakan salah satu penyebab utama terjadinya 

resistensi suatu antibiotika (Utami, 2012). Kemunculan resistensi antibiotik 

menjadi masalah global kesehatan masyarakat dalam beberapa dekade terakhir. 

Menurut data WHO, Indonesia menduduki peringkat ke-8 dari 27 negara di dunia 

yang memiliki kejadian resistensi  terhadap antibiotik yang tinggi. Antibiotik telah 

digunakan secara bebas dan luas oleh masyarakat tanpa mengetahui dampak dari 
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pemakaian tanpa aturan. Penggunaan tanpa aturan mengakibatkan keefektifan dari 

antibiotik akan berkurang (Yarza et al, 2015). 

Menurut hasil riset kesehatan dasar (Riskesdas 2013), menunjukan bahwa 

35,2% rumah tangga menyimpan obat untuk swamedikasi. Dari 35,2% rumah 

tangga yang menyimpan obat, 35,7% di antaranya menyimpan obat keras dan 

27,8% menyimpan antibiotika, dan dari jumlah total antibiotik yang disimpan 

tersebut sebesar 86,1% diperoleh tanpa resep dokter. Suatu penelitian di Riyadh, 

Saudi Arabia menunjukan tingginya swamedikasi masyarakat sebesar 77,6%.Tak 

satu pun dari apoteker bertanya tentang riwayat alergi antibiotik atau memberikan 

informasi mengenai penggunaan antibiotik tersebut. Bisa di katakan Hanya 23% 

yang tidak melakukan swamedikasi (Abdulhak et al, 2011). Penelitian oleh Manan 

yang dilakukan pada tahun 2012 tentang tingkat pengetahuan penggunaan 

antibiotik dan resistensi antibiotik yang dilakukan di Desa Daenaa Kecamatan 

Limboto Barat, penelitian tersebut menggunakan rancangan studi observasional 

menggunakan desain cross sectional. Diperoleh data dari 78 orang responden 

bahwa, 31orang (39,75 %) memiliki pengetahuan baik, 35 orang (44,87%) memiliki 

pengetahuan cukup, dan 12 orang (15,38%) memiliki pengetahuan kurang, dan 

sebanyak 52 orang (66,67%) tidak memperoleh informasi tentang penggunaan 

antibiotik (Manan, 2012).  

Menurut dokumen WHO Global Strategy for Containment of antimicrobial 

Resistance (2001), edukasi tentang pengetahuan antimikroba yang tepat dan 

mencegah terjadinya infeksi merupakan hal yang penting. Untuk menghindari hal-

hal yang tidak diinginkan pada penggunaan antibiotika, diperlukan edukasi atau 
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informasi yang berkaitan dengan penggunaan antibiotika. Suatu penelitian tentang 

pengaruh penyuluhan penggunaan antibiotika  di Manado menunjukan jumlah 

responden berpengetahuan kurang baik sebelum mendapat edukasi sebesesar 

53,3% dan menurun setelah mendapat penyuluhan yakini 17,3%, jumlah responden 

yang berpengetahuan cukup baik naik dari 37,3% menjadi 42,7% dan peningkatan 

berpengetahuan baik menjadi 40% setelah mendapat edukasi yang sebelumnya 

9,3% (Chalvy Wowiling et al, 2013). 

 Berdasarkan Profil Kesehatan Kota Batu pada tahun 2015, menunjukan 

data presentase pendidikan tertinggi yang ditamatkan adalah SD/MI sebesar 

31,40%, SMP/MTs sebesar 17,95% dan SMA/MA sebesar 17,45%. Dari data 

tersebut terlihat bahwa tingkat pendidikan di kecamatan tersebut masih sangat 

rendah. Peneliti berpacu pada suatu teori bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan 

seseorang, maka semakin tinggi juga tingkat pengetahuan dan pemahaman 

seseorang (Notoatmodjo, 2015).  

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti bermaksud melakukan penelitian 

tentang pengaruh tingkat pendidikan dan pengetahuan  penduduk terhadap 

pengguaan antibiotika tanpa resep dokter di Desa Tlekung Kota Batu.  

1.2. Rumusan Masalah 

1. Apakah terdapat hubungan antara tingkat pendidikan dan tingkat 

pengetahuan penduduk terhadap penggunaan antibiotika tanpa resep 

dokter di Desa Tlekung Kota Batu? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

1.3.1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui adakah hubungan tingkat pendidikan dan tingkat 

pengetahuan terhadap penggunaan antibiotika tanpa resep dokter di Desa Tlekung 

Kota Batu. 

1.3.2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui hubungan tingkat pendidikan penduduk terhadap 

pengguanaan antibiotik tanpa resep dokter di Desa Tlekung Kota Batu. 

b. Untuk mengetahui hubungan tingkat pengetahuan penduduk terhadap 

penggunaan antibiotik tanpa resep dokter di Desa Tlekung Kota Batu. 

1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat Bagi Pengembangan Ilmu 

a. Bagi peneliti lain: memberikan informasi bagi peneliti lain yang mempunyai 

keinginan untuk meneliti hubungan tingkat pendidikan. dan tingkat 

pengetahuan terhadap penggunaan antibiotika tanpa resep dokter. 

b. Bagi peneliti: menambah pengetahuan, pengalaman dan wawasan, serta 

bahan dalam penerapan ilmu metode penelitian, khususnya mengenai 

penggunaan antibiotika tanpa resep dokter. 

1.4.2. Manfaat Bagi Masyarakat 

a. Memberikan informasi dan edukasi bagi masyarakat untuk lebih berhati-

hati dalam membeli dan mengonsumsi antibiotika secara bijak. 

b. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mengonsumsi 

antibiotika secara rasional. 
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1.4.3. Manfaat Klinis 

a. Memberikan masukan kepada instansi terkait untuk pengawasan dan 

pengendalian obat-obatan, khususnya obat antibiotika yang dibeli tanpa 

resep dokter, sehingga menjadi bahan pertimbangan dalam mengonsumsi 

antibiotika selanjutnya khususnuya semua warga desa tlekung kota batu. 

 

 


