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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Diare merupakan suatu penyakit yang ditandai oleh pengeluaran tinja yang

frekuensi yang tidak normal (meningkat) dan konsistensi tinja yang lebih lembek

atau bahkan cair (Suharyono, 1991). Pengetahuan mengenai diare telah

berkembang dengan cepat. Di negara-negara berkembang, diare merupakan salah

satu penyebab utama sakit dan meninggal terutama terjadi pada anak-anak dan

balita dengan frekuensi serta angka kematian yang tinggi (Suharyono dan Hegar,

1995).

Penyakit diare di Indonesia, merupakan salah satu masalah kesehatan

utama. Dari daftar urutan penyebab kunjungan Puskesmas/Balai Pengobatan,

hampir selalu termasuk dalam kelompok tiga penyebab utama bagi masyarakat

yang berkunjung ke Puskesmas. Di Indonesia dapat ditemukan penderita diare

sekitar 60 juta kejadian setiap tahunnya, sebagian besar (70-80%) dari penderita

ini adalah anak dibawah 5 tahun (± 40 juta kejadian). Sebagian dari penderita (1-

2%) akan jatuh ke dalam dehidrasi dan jika tidak segera ditolong 50-60%

diantaranya dapat meninggal. Hal ini menyebabkan sejumlah 350.000-500.000

anak di bawah 5 tahun meninggal setiap tahunnya (Noerasid, 1988).

Menurut hasil Survey Kesehatan Rumah Tangga tahun 1996, angka

morbiditas diare dalam masyarakat adalah 4,4 per 1000 penduduk. Pada balita

20,6 per 1000 penduduk, sedangkan anak usia kurang dari 1 tahun adalah 25 per
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1000 penduduk. Angka kematian akibat diare adalah 12% diantara seluruh

penyebab kematian. Diare merupakan penyebab 15% kematian bayi dan 26%

penyebab kematian anak balita (Firdaus, 1997).

Angka kematian dan angka kesakitan yang masih tinggi akibat penyakit

diare ini disebabkan karena kesehatan lingkungan yang kurang memadai

disamping pengaruh faktor-faktor lain seperti: higiene perorangan, keadaan gizi,

keadaan sosial-ekonomi, pendidikan dan tindakan-tindakan masyarakat yang

kurang/tidak tepat dapat mempengaruhinya.

Penyakit diare apabila tidak teratasi maka dapat menyebabkan dehidrasi,

baik ringan, sedang maupun berat dengan gejala klinis yang berbeda tapi saling

berhubungan. Bila penderita diare telah banyak kehilangan cairan dan elektrolit,

gejala dehidrasi mulai tampak yaitu berat badan turun, turgor berkurang, mata dan

ubun-ubun besar menjadi cekung (pada bayi), selaput lendir bibir dan mulut serta

kulit tampak kering (Ngastiyah, 2005). Dengan perawatan medis yang tepat di

Rumah Sakit diharapkan pasien cepat sembuh dan pulih kembali seperti sedia

kala.

Penggunaan obat dalam suatu kasus penyakit misalnya pada diare akan

lebih baik dan bermanfaat jika tepat obat, tepat pasien, dan tepat dosis. Pemilihan

obat dilakukan secara konsisten mengikuti standar baku menghasilkan

penggunaan obat yang sesuai dengan kriteria kerasionalannya.

Menurut rekapitulasi rekam medis, selama periode Januari-Desember 2004

tercatat 533 kasus diare yang menjalani rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah

Kraton Pekalongan. Kasus ini menempati urutan kedua dari seluruh kasus pasien

rawat inap yang dirawat di rumah sakit tersebut.
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Mengingat diare merupakan penyebab utama  kematian di Indonesia, maka

perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui pola peresepan terhadap penyakit

diare di Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit Umum Daerah Kraton Pekalongan.

B. Perumusan Masalah

Bagaimana gambaran peresepan yang meliputi: jenis obat, rute pemberian

kombinasi obat dan lama pemakaian obat antibiotik yang diberikan kepada pasien

diare yang menjalani rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah Kraton

Pekalongan selama periode Januari-Desember 2004?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola peresepan diare di instalasi

rawat inap di Rumah Sakit Umum Kraton Pekalongan selama periode Januari-

Desember 2004 yang meliputi jenis obat, rute pemberian, kombinasi obat dan

lama pemakaian obat antibiotik.

D. Tinjauan Pustaka

1. Definisi Diare

Suharyono (1991), menyatakan bahwa diare adalah buang air besar (BAB)

dengan frekuensi yang tidak normal (meningkat) dan konsistensi tinja yang lebih

lembek atau cair

Biasanya gejala ini berlangsung selama 2 atau 3 hari dan dapat sembuh

sendiri tanpa pengobatan. Tapi ada pula yang berkelanjutan menjadi diare akut

dan kronik. Biasanya diare tersebut mempunyai penyebab tertentu.
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Menurut Daldiyono (1990), diare diartikan sebagai buang air besar

(defekasi) dengan tinja berbentuk cairan atau setengah cairan (setengah padat),

dengan demikian kandungan air pada tinja lebih banyak dari biasanya

Diare dapat disebabkan oleh berbagai infeksi, selain penyebab lain seperti

malabsorbsi. Diare sebenarnya merupakan salah satu gejala dari penyakit pada

sistem gastrointestinal atau penyakit lain di luar saluran pencernaan. Tetapi

sekarang lebih dikenal dengan penyakit diare, karena dengan sebutan penyakit

diare akan mempercepat tindakan penanggulangannya. Penyakit diare terutama

pada bayi perlu mendapatkan tindakan secepatnya karena dapat membawa

bencana bila terlambat (Ngastiyah, 2005).

Diare mencerminkan keadaan dimana terdapat kenaikan pasti untuk tiap

penderita masing-masing dalam frekuensi kerja usus normal, disertai dengan berat

tinja sehari melebihi 250 g. Perubahan konsistensi tinja menjadi lebih cair sering

ditemukan. Diare didefinisikan sebagai bersifat kronik bila gejala tersebut

menetap lebih dari 3 minggu pada orang dewasa dan 4 minggu pada bayi (Peter

dkk, 1990).

2. Penyebab Diare

Diare dapat disebabkan oleh berbagai macam patogen seperti infeki virus,

infeksi bakteri, infeksi parasit (cacing), makanan, minuman dapat juga disebabkan

oleh obat-obatan.
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Faktor penyebab diare

a. Faktor infeksi

1). Infeksi enteral, infeksi saluran pencernaan makanan yang merupakan

penyebab utama diare pada anak. Meliputi infeksi enteral sebagai:

a). Infeksi bakteri: Vibrio, E. coli, Salmonella, Shigella, Campylobacter,

Yersinia, Acromonas, dan sebagainya

b). Infeksi virus: Enterovirus (virus ECHO, Coxsackie, Poliomyelitis)

Adeno-virus, Rotavirus, Astrovirus, dan lain-lain

c). Infeksi parasit: cacing (Ascaris, Trichuris, Oxyuris, Strongyloies);

protozoa (Entamoeba histolytica, Giardia lamblia, Trichomonas

hominis); jamur (Candida albicans)

2). Infeksi parenteral ialah infeksi di luar alat pencernaan makanan, seperti

otitis media akut (OMA), tonsillitis/ tonsilofaringitis, bronkopneumonia,

ensefalitis, dan sebagainya. Keadaan ini terutama terdapat pada bayi dan

anak berumur dibawah 2 tahun

b. Faktor malabsorbsi

1). Malabsorbsi karbohidrat: disakarida (intoleransi laktosa, maltosa dan

sukrosa), monosakarida (intoleransi glukosa, fruktosa dan galaktosa). Pada

bayi dan anak yang terpenting dan sering (intoleransi laktosa)

2). Malabsorbsi lemak

3). Malabsorbsi protein

c. Faktor makanan, makanan basi, beracun, alergi terhadap makanan
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d. Faktor psikologis rasa takut dan cemas (jarang, tetapi dapat terjadi pada anak

yang lebih besar) (Ngastiyah, 2005).

3. Patogenesis

Peter dkk (1990), mengemukakan bahwa kira-kira 10 liter cairan masuk ke

dalam saluran pencernaan selama periode 24 jam, berasal dari: diet 2 liter, saliva

1 liter, cairan lambung 2 liter, cairan pankreas 2 liter, sekresi usus halus 2 liter.

Lebih dari 8 liter diabsorpsi tiap hari dalam usus halus dengan 1500-2000

ml memasuki kolon dan hanya 100-200 ml hilang dalam feses. Volume cairan

yang memasuki kolon kurang dari kapasitas absorpsi maksimum 5-6 liter.Diare

akan terjadi bila kapasitas kolon ini dilampau atau terganggu dan dikenal tiga

mekanisme utama:

a. Retensi air osmotik dalam lumen usus

b. Sekresi elektrolit aktif

c. Kerusakan struktur pada dinding usus

4. Patofisiologi

Sebagai akibat diare baik akut maupun kronik akan terjadi:

a. Kehilangan air dan elektrolit (terjadi dehidrasi) yang mengakibatkan

gangguan keseimbangan asam basa (asidosis metabolik, hipokalemia).

b. Gangguan gizi akibat kelaparan (masukan kurang, pengeluaran bertambah)

c. Hipoglikemia (penurunan kadar gula darah)

d. Gangguan sirkulasi darah (Ngastiyah, 2005).
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5. Gambaran Klinis

Gastroenteritis biasanya terlebih dahulu terjadi, kemudian disusul diare,

apabila tidak teratasi dapat menyebabkan dehidrasi, baik ringan, sedang maupun

berat dengan gejala atau manifestasi klinis yang berbeda tapi saling berhubungan

Adapun gejala-gejala diare sebagai berikut:

a. Mula-mula ditandai dengan gejala seperti anak gelisah, cengeng dan nafsu

makan turun atau hilang sama sekali

b. Terjadi diare atau berak cair dengan frekuensi lebih dari 5 kali sehari atau

lebih bahkan sampai tidak terhitung, dapat disertai lendir atau darah

c. Gejala muntah dapat terjadi sebelum atau sesudah diare Suhu badan dapat naik

mulai 35o sampai 40o karena mungkin akibat dehidrasi

d. Bila terjadi dehidrasi turgor kulit jelek

e. Bila sudah banyak kehilangan cairan dan dapat mengakibatkan dehidrasi yang

pada akhirnya apabila tidak teratasi dapat menyebabkan terjadinya shock

(Anonim, 1990).

6. Klasifikasi Diare

Secara umum diare dibedakan menjadi 2, yaitu:

a. Diare akut, adalah diare yang jelas mulainya dan kemudian dapat sembuh

kembali dengan normal dalam waktu yang relatif singkat

b. Diare kronik berarti diare yang melebihi jangka waktu 15 hari sejak awal diare

(Daldiyono, 1990)
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Menurut Rendle Short dalam Suharyono (1986) membuat klasifikasi

berdasarkan pada ada atau tidak adanya infeksi, gastroenteritis (diare dan

muntah) diklasifikasikan menurut 2 golongan:

1). Diare infeksi spesifik: tifus abdomen dan paratifus, disentri basil

(Shigella), enterokolitis stafilokok

2). Diare non-spesifik: diare dietetik

Disamping itu klasifikasi lain diadakan berdasarkan organ yang terkena

infeksi:

a) Diare infeksi enteral atau diare karena infeksi di usus (bakteri, virus,

parasit)

b) Diare infeksi parenteral atau diare karena infeksi di luar usus (otitis media,

infeksi saluran pernafasan, infeksi saluran urin dan lainnya)

Diare berdasarkan sifatnya dibagi menjadi:

(1). Diare akut atau diare yang dapat berlangsung secara mendadak dan akan

sembuh dalam waktu 5 sampai 7 hari

(2). Diare memanjang (prolonged diarrhea) adalah diare yang berlangsung

lebih dari 1 minggu dan kurang dari 2 minggu

(3). Diare kronik yaitu diare yang berlangsung lebih dari 2 minggu (Anonim,

1990).

f. Diagnosa Diare

Pemeriksaan laboratorium penting artinya dalam menegakkan diagnosis

(kausal) yang tepat sehingga kita dapat memberikan obat yang tepat pula.
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Jellife (1994), menuliskan bahwa pada intinya ada 2 hal yang diperhatikan

pada diagnosis yaitu:

a. Berat ringannya penyakit

Berat ringannya dapat diketahui dari hasil pemeriksaan tinja. Pemeriksaan

tinja dilakukan dengan mengambil sampel tinja pada popok bayi atau dengan

memasukkan tabung kecil atau pipet ke dalam anus untuk mengambil sedikit

tinja. Sedangkan beratnya dehidrasi dapat diukur dengan memeriksa ubun-ubun,

elastisitas kulit, keadaan mulut dan mata.

b. Penyebab penyakit

Pemeriksaan klinik dapat menemukan adanya infeksi di luar usus. Jika

memungkinkan pemeriksaan tinja secara mikroskopik harus dilakukan. Adanya

sel pus dan sel darah dalam tinja mengarahkan dugaan adanya infeksi usus.

Pemeriksaan terhadap jenis bakteri tidak dapat dilakukan selain di rumah sakit

besar (Sulistyoningrum, 2006).

Menurut Suharyono dkk (1988), pemeriksaan yang perlu dikerjakan:

1). Pemeriksaan tinja

a). Makroskopis dan mikroskopis

b). Biakan kuman untuk mencari kuman penyebab

c). Tes resistensi terhadap berbagai antibiotika

d). pH dan kadar gula jika diduga ada sugar intolerance

2). Pemeriksaan darah

a). Darah lengkap
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b). pH, adanya alkali dan elektrolit untuk menentukan gangguan

keseimbangan asam-basa

c). Kadar ureum untuk mengetahui adanya gangguan faal ginjal

3). Duodenal intubation

Untuk mengetahui kuman penyebab secara kuantitatif dan kualitatif

terutama pada diare kronik (Suharyono,dkk 1988).

Langkah-langkah diagnosis pada penderita diare menurut Daldiyono

(1990), meliputi: anamnesis (meliputi: umur, jenis kelamin, frekuensi diare,

lamanya diare, perjalanan penyakit, dan informasi tentang tinja), pemeriksaan

fisik, pemeriksaan laboratorium, dan endoskopi.

8. Penatalaksanaan Diare

Prinsip utama penatalaksanaan medis pada diare atas dasar pengobatan

diare adalah

a. Pemberian cairan

Pemberian cairan pada pasien diare dengan memperhatikan derajat

dehidrasinya dan keadaan umum. Cara memberikan cairan dalam terapi

rehidrasi.

1). Cairan peroral

Pada pasien dengan dehidrasi ringan dan sedang cairan diberikan

per oral berupa cairan berisikan NaCl dan NaHCO3, KCl, dan glukosa.

Untuk diare akut dan kolera pada anak di atas umur 6 bulan kadar natrium

90 mEq/L. Pada anak dibawah umur 6 bulan dengan dehidrasi

ringan/sedang kadar natrium 50-60 mEq/L. Formula lengkap sering

disebut oralit.
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Cairan sederhana yang dapat dibuat sendiri (formula tidak lengkap)

hanya mengandung garam dan gula (NaCl dan sukrosa) atau air tajin yang

diberi garam dan gula. Untuk pengobatan sementara di rumah sebelum

dibawa berobat ke rumah sakit/pelayanan kesehatan untuk mencegah

dehidrasi lebih jauh.

2). Cairan parenteral

Sebenarnya ada beberapa jenis cairan yang diperlukan sesuai

dengan kebutuhan pasien misalnya untuk bayi atau pasien yang MEP

(Malnutrisi Energi Protein). Tetapi semuanya itu tergantung tersedianya

cairan setempat. Pada umumnya cairan Ringer Laktat (RL) selalu tersedia

di fasilitas kesehatan dimana saja. Mengenai pemberian cairan seberapa

banyak yang diberikan tergantung dari berat/ringannya dehidrasi, yang

diperhitungkan dengan kehilangan cairan sesuai dengan umur dan berat

badannya (Ngastiyah, 2005).

b. Pengobatan dietetik

Menurut Suharyono, dkk (1995), pengobatan dietetik yaitu

pengobatan dengan cara pemberian makanan untuk mencegah terjadinya

malnutrisi. Makanan yang diberikan hendaknya makanan yang mudah diserap

dan mempunyai nilai nutrisi yang tinggi. Pemberian makanan ini tergantung

dari jenis dan beratnya malabsorbsi lemak, karbohidrat, dan protein.
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Untuk anak dibawah 1 tahun dan anak diatas 1 tahun dengan berat

badan kurang dari 7 kg jenis makanan:

1). Susu (ASI dan atau susu formula yang mengandung laktosa rendah dan

asam lemak tidak jenuh, misalnya LLM. Almiron atau sejenis lainnya)

2). Makanan setengah padat (bubur) atau makanan padat (nasi tim), bila anak

tidak mau minum susu karena di rumah tidak biasa

3). Susu khusus yang disesuaikan dengan kelainan yang ditemukan misalnya

susu yang tidak mengandung laktosa atau asam lemak yang berantai

sedang atau tidak jenuh

b. Pengobatan kausal

Pengobatan yang tepat terhadap kausa diare yang diberikan setelah

diketahui penyebabnya yang pasti. Jika kausa diare ini penyakit parenteral,

diberikan antibiotik sistmik. Jika tidak terdapat infeksi parenteral, sebenarnya

antibiotik baru boleh diberikan kalau pada pemeriksaan laboratorium dapat

ditemukan bakteri patogen (Sulistyoningrum, 2006).

Antibiotik

Antibiotik (latin: anti = lawan, bios = hidup) adalah zat-zat kimia yang

dihasilkan mikroorganisme-mikroorganisme hidup terutama fungi dan bakteri

tanah, yang memiliki khasiat mematikan atau menghambat pertumbuhannya

banyak bakteri dan beberapa virus besar, sedangkan toksisitasnya bagi

manusia relatif kecil (Tjay dan Rahardja, 1978).

Antibiotik merupakan zat kimiawi yang dihasilkan oleh suatu

mikroorganisme yang mempunyai kemampuan untuk menghambat
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pertumbuhan atau membunuh mikroorganisme-mikroorganisme lain.

Antibiotik merupakan obat yang sangat penting dan dipakai untuk

memberantas berbagai penyakit infeksi. Pemakaian antibiotik ini harus

dibawah pengawasan dokter, karena obat ini dapat menimbulkan kerja ikutan

yang tidak dikehendaki dan dapat mendatangkan kerugian yang cukup besar

bila pemakaiannya tidak dikontrol dengan baik (Widjajanti, 1988).

Antibiotik dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

(a) Antibiotik tunggal, berarti tiap penderita mendapatkan satu macam

antibiotik.

(b) Antibiotik majemuk, berarti tiap penderita mendapatkan lebih dari satu

macam antibiotik (Setiawan, 2005).

Antibiotik mempunyai efek samping antara lain: gangguan saluran

cerna, reaksi alergi, demam, gangguan darah, kelainan hati, gangguan fungsi

ginjal, dan resisten antibiotik (Anonim, 1992).

Menurut Stephen (1986), jenis-jenis antibiotik antara lain:

(a) Penisilin: penisilin G, Penisilin V, Metisilin, Oksasilin, Kloksasin,

Nafsilin, Ampisilin, Amoksisilin, Karbenisilin, Tikarsilin,

Dikloksasilin, Azlosilin, Mezloosilin, Piperasilin, Mesilinam.

(b) Sefalosporin: Sefalosporin, Sefalotin, Sefazolin, Sefapirin, Sefaleksin,

Sefradin, Sefaklor, Sefamandol, Sefoksitin, Sefotaksim, Moksalaktam.

(c) Aminoglikosida: Amikasin, Gentamisin, Kanamisin, Streptomisin,

Trobamisin.

(d) Eritromisin dan Klindamisin.
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(e) Antibiotik lain: Kloramfenikol, Tetrasikiln, Polimiksin, Vankomisin,

Basitrasin.

Antibiotik merupakan suatu kelompok obat yang paling sering

digunakan saat ini. Penggunaan antibiotik yang berlebihan pada kasus yang

tidak tepat guna menyebabkan masalah kekebalan antimikrobial (Anonim,

1992).

Umumnya antibiotik tidak diberikan bila tidak ada penyebab yang

jelas. Bila penyebabnya kolera, diberikan tetrasiklin 25-50 mg/kg BB/hari.

Antibiotik yang diberikan bila terdapat penyakit penyerta seperti: OMA

(Otitis Media Akut), faringitis, bronchitis atau bronkopneumonia (Ngastiyah,

2005).

c. Pengobatan simptomatik

Prinsip pengobatan diare adalah menggantikan cairan yang hilang

melalui tinja dengan atau berupa muntah, dengan cairan yang mengandung

elektrolit dan glukosa atau karbohidrat lain (gula, air tajin, tepung beras dan

sebagainya) (Ngastiyah, 2005).

1). Adsorben

Zat inert yang secara kimia mampu menyerap gas, toksin, bakteri.

Penyerapan tidak spesifik sehingga zat makan, enzim dan sebagainya dapat

ikut terserap.Kebanyakan obat antasid yang non-sistemik merupakan

adsorben, misalnya karbo adsorben, kaolin, pektin, magnesii trisilicas, dan

aluminium hydroxide gel (Anief, 1996).
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2). Antasida

Obat yang menaikkan pH dari cairan lambung, atau disebut pula zat

pengikat asam, untuk mengikat asam yang berlebihan, seperti pada peptic

ulcer (borok pada lambung dan usus).

Antasid digolongkan dalam:

a). Sistemik antasid atau antasid terserap.

b). Nonsistemik antasid atau antasid tak terserap.

Efek antasid adalah temporer dan apabila terputus efeknya akan hilang.

Tujuan terapi adalah mencapai pH dari isi lambung menjadi 4-5 (Anief,

1996).

Penggunaan Calsium Carbonas atau Aluminii Hidroksida

menyebabkan obstipasi sedangkan penggunaan senyawa Mg menimbulkan

laksan (Anief, 1996).

3). Antiemetik

Obat antiemetik seperti Chlorpromazine (Largactil) terbukti selain

mencegah muntah juga mengurangi sekresi dan kehilangan cairan bersama

tinja. Pemberian dalam dosis adekuat (sampai dengan 1 mg/kgbb/hari) kiranya

cukup bermanfaat (Sulistyoningrum, 2006).

4). Analgetik

Analgetik adalah  obat yang mengurangi atau melenyapkan rasa nyeri

tanpa menghilangkan kesadaran(Anief, 1996).

Rasa nyeri hanya merupakan suatu gejala, fungsinya memberi tanda

tentang adanya gangguan-gangguan di tubuh seperti peradangan, infeksi
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kuman atau kejang otot. Rasa nyeri disebabkan rangsang mekanis atau

kimiawi, kalor atau listrik, yang dapat menimbulkan kerusakan jaringan dan

melepaskan zat yang disebut mediator nyeri (perantara) (Anief, 1996).

9. Rumah Sakit

Rumah sakit adalah suatu tempat dimana masyarakat mendapatkan

pelayanan kesehatan serta tempat pendidikan dan penelitian mahasiswa

kedokteran, perawat, dan berbagai tenaga profesi kesehatan lainnya

diselenggarakan.

Menurut Sugiharto (1998), menyatakan bahwa rumah sakit adalah suatu

organisasi yang melalui tenaga medis yang terorganisir serta sarana kedudukan

yang permanen menyelenggarakan pelayanan kedokteran, asuhan keperawatan

yang berkesinambungan atau diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita

oleh pasien. Sedang menurut Azwar (1996) rumah sakit adalah pusat dimana

pelayanan kesehatan masyarakat, pendidikan serta penelitian kedokteran

diselenggarakan.

Menurut Soejitno (1986), rumah sakit sebagai suatu institusi pelayanan

kesehatan juga melakukan upaya kesehatan dengan pendekatan pemeliharaan,

promotif, preventif, kuratif, anrehabilitatif. Oleh karena itu, tugas rumah sakit

dalam memberikan pelayanan medik dan penunjang medik tidak dapat dibatasi

hanya terutama aspek kuratif dan rehabilitatif saja. Ini berbeda dengan apa yang

dimuat dalam dokumen Sistem Kesehatan Nasional 1982, yang menekan

tanggung jawab rumah sakit pada aspek kuratif dan rehabilitatif saja.

Musadad (1996), menyatakan bahwa rumah sakit mempunyai fungsi

utama menyelenggarakan upaya kesehatan yang bersifat penyembuhan dan
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pemulihan penderita penyakit. Walaupun demikian bukan berarti hanya unsur

pengobatan saja, tetapi terkandung makna dan tugas unsur pencegahan penyakit.

Rumah Sakit Umum Daerah Kraton Kabupaten Pekalongan merupakan

milik Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan yang terletak di jalan Veteran no

31 Pekalongan. Rumah Sakit Umum Daerah Kraton Pekalongan mempunyai

falsafah yaitu mendidik dan melatih sumber daya manusia di bidang kesehatan.

Rumah Sakit Umum Daerah Kraton Kabupaten Pekalongan mempunyai

visi dan misi yaitu menyelenggarakan pelayanan yang menyeluruh dan bermutu

serta terjangkau oleh masyarakat, sesuai etika dan standar pelayanan,

menyediakan dan meningkatkan sarana penunjang pelayanan kesehatan,

melaksanakan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia di bidang

kesehatan, dan meningkatkan pendapatan rumah sakit dan kesejahteraan

karyawan.

Rumah sakit ini didirikan bertujuan agar menjadi rumah sakit umum

sebagai rumah sakit pilihan, rujukan dan yang terbaik di kota Pekalongan dengan

upaya mengoptimalkan sumber daya manusia sehingga tercipta kepuasan bagi

pasien.


