
BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang 

Infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) merupakan salah satu penyebab 

kematian tersering pada anak di negara sedang berkembang (WHO, 2003). Infeksi 

pada saluran nafas merupakan penyakit yang umum terjadi pada masyarakat yang 

merupakan salah satu penyakit penyebab kematian tertinggi pada balita (22,8%) 

dan penyebab kematian bayi kedua setelah gangguan perinatal (Depkes, 2005). 

Kenyataan menunjukkan bahwa di negara-negara yang sedang 

berkembang urutan penyakit-penyakit utama nasional masih ditempati oleh 

berbagai penyakit infeksi yang memerlukan terapi antibiotik (Nelwan, 2006). 

Meminimalkan penggunaan antibiotik yang diberikan kepada anak sangat 

dianjurkan, namun biasanya antibiotik diberikan kepada infeksi saluran 

pernafasan ringan. Hal ini meliputi salesma, discharge hidung yang pirulen, 

faringitis pada anak kecil, dan bronkhitis (WHO, 2003). 

Beberapa penelitian menemukan bahwa penggunaan obat antibiotik di 

pusat pelayanan kesehatan cenderung berlebih. Pada berbagai penyakit yang 

ringan dan dapat sembuh sendiri seperti misalnya infeksi saluran pernafasan akut 

(ISPA) penggunaan antibiotik cenderung tinggi (Dwiprahasto, 2006). Antibiotik 

merupakan obat yang berkhasiat  untuk mengobati penyakit infeksi bakteri, akan 

tetapi bila digunakan dengan tidak tepat dapat menimbulkan kerugian bagi pasien. 

Hasil penelitian di RSUD Wonogiri bulan Juli-September 2004 menunjukkan 

penggunaan antibiotik pada terapi ISPA 33,74% tidak rasional (Hariyanto, 2005). 

Penggunaan antibiotik yang tidak tepat dapat meningkatkan biaya pengobatan, 

efek samping antibiotik, dan kekebalan antimikrobial (Juwono dan Prayitno, 

2003).  

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dwiprahasto (2006) bahwa 

penggunaan antibiotik untuk ISPA di puskesmas pada sebagian kabupaten di 

provinsi Sumatra Barat cenderung berlebih dan biasanya dalam bentuk 

1 



2 
 

 
 

polifarmasi serta penggunaan antibiotik untuk ISPA dapat mencapai lebih dari 

90%. Pada penelitian yang dilakukan sebelumnya di kabupaten Sleman yang 

menurut data profil kesehatan kabupaten tahun 2000 kunjungan kasus ISPA masih 

merupakan kunjungan rawat jalan tertinggi. Di kabupaten Sleman persentase 

penggunaan antibiotika pada pengobatan ISPA pernah mencapai 64% dengan 

kunjungan kasus pneumonia sebanyak 2% dari total kunjungan kasus ISPA 

(Yudatiningsih dan Suryati, 2004). 

Berdasarkan uraian diatas maka perlu dilakukan suatu penelitian untuk 

mengetahui ketepatan penggunaan antibiotik pada pasien anak penyakit ISPA di 

instalasi rawat jalan RSUD Dr. M. Ashari Pemalang pada tahun 2010. Mengingat 

angka kejadian ISPA di RSUD Dr. M. Ashari Pemalang cukup tinggi, yaitu 

menduduki peringkat ke lima. 

 

B. Rumusan Masalah 

Bagaimanakah kesesuaian penggunaan antibiotik pada pasien anak 

penyakit ISPA di Instalasi Rawat Jalan RSUD Dr. M. Ashari Pemalang Tahun 

2010 dengan buku acuan “Pharmaceutical Care untuk Penyakit Infeksi Saluran 

Pernafasan” dan “Pediatric Dosage Handbook”  yang meliputi ketepatan 

indikasi, ketepatan obat,  ketepatan pasien dan ketepatan dosis?  

 

C. Tujuan Penelitian  

Untuk mengetahui kesesuaian penggunaan antibiotik yang meliputi 

ketepatan indikasi, ketepatan obat, ketepatan pasien dan ketepatan dosis pada 

pasien anak infeksi saluran pernafasan akut (ISPA) Di Instalasi Rawat Jalan 

Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Ashari Pemalang tahun 2010. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Infeksi Saluran Pernafasan Akut 

a. Definisi  

Infeksi saluran pernafasan akut (ISPA) merupakan penyebab terpenting 

morbiditas dan mortalitas pada anak, infeksi saluran pernafasan adalah mulai dari 
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infeksi saluran pernafasan atas dan adneksanya hingga parenkim paru. Pengertian 

akut adalah infeksi yang berlangsung hingga 14 hari. Infeksi yang terjadi di 

bawah laring disebut infeksi saluran pernafasan bawah (Raharjoe dkk, 2008). 

Infeksi saluran pernafasan atas meliputi otitis media, sinusitis, faringitis, 

dan rhinitis. Kebanyakan infeksi saluran pernafasan bersifat non spesifik, 

penyebabnya tidak diketahui dengan pasti karena virus atau bakteri (Depkes, 

2005). Infeksi saluran pernafasan atas merupakan keadaan yang paling lazim. 

Pada anak sindrom ini lebih luas dari pada orang dewasa, sering melibatkan sinus 

pranasal serta nasofaring (Nelson, 2002). 

Infeksi saluran pernafasan bawah meliputi croup (epiglotis, laringitis, 

laringotrakeitis), bronkhitis, bronkhiolitis, dan pneumonia. Sebagian besar infeksi 

saluran akut biasanya terbatas pada infeksi saluran pernafasan akut bagian atas 

saja, tapi sekitar 5% nya melibatkan laring dan respiratori bawah berikutnya, 

sehingga berpotensi menjadi serius (Raharjoe, dkk., 2008). 

 

b. Etiologi 

Secara umum penyebab dari infeksi saluran napas adalah berbagai 

mikroorganisme, namun yang terbanyak akibat infeksi virus dan bakteri. Infeksi 

saluran napas dapat  terjadi sepanjang tahun, meskipun beberapa infeksi lebih 

mudah terjadi pada musim hujan. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyebaran  

infeksi saluran napas  antara lain faktor lingkungan, perilaku masyarakat yang 

kurang baik terhadap kesehatan diri maupun publik, serta rendahnya gizi. Faktor 

lingkungan meliputi belum terpenuhinya sanitasi dasar seperti air bersih, jamban, 

pengelolaan sampah, limbah, pemukiman sehat hingga pencemaran air dan udara 

(Depkes, 2005). 

 

c. Jenis ISPA 

1) Sinusitis 

Sinusitis merupakan peradangan pada mukosa sinus pranasal. 

Peradangan ini banyak dijumpai pada anak dan dewasa yang biasanya 

didahului oleh infeksi saluran nafas atas. Sinusitis dibedakan menjadi sinusitis 
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akut yaitu infeksi pada sinus pranasal sampai dengan selama 30 hari baik 

dengan gejala yang menetap maupun berat. Gejala menetap yang dimaksud 

adalah gejala seperti adanya cairan dari hidung, batuk siang hari yang akan 

bertambah parah pada malam hari yang bertahan selama 10-14 hari, sedangkan 

yang dimaksud dengan gejala yang berat adalah disamping adanya sekret 

hidung yang pirulen juga disertai demam (bisa sampai 39˚C) selama 30-90 hari 

(Depkes, 2005).  

Terapi pokok sinusitis meliputi pemberian antibiotik dengan lama terapi 

10-14 hari (Depkes, 2005). Tujuan dari terapi sinusitis adalah mengurangi 

tanda dan gejala, perawatan yang menguntungkan untuk antimikroba, dan 

mencegah terjadinya penyakit kronik dan akut (Khaliq et al., 2005). 

2) Faringitis  

Faringitis adalah peradangan pada mukosa faring dan sering meluas ke 

jaringan sekitarnya.Faringitis banyak diderita anak-anak usia 5-15 tahun di 

daerah dengan iklim panas. Faringitis yang paling umum disebabkan oleh 

bakteri Streptococcus pyogenes yang merupakan Streptococci Grup A 

hemolitik. Streptococci hemolitik Grup A hanya dijumpai pada 15-30% dari 

kasus faringitis pada anak-anak dan 5-10% pada faringitis dewasa (Depkes, 

2005). 

Sejumlah antibiotik terbukti efektif pada terapi faringitis oleh 

Streptococci grup A, yaitu mulai dari Penicillin dan derivatnya, sefalosporin 

maupun makrolida. Penicillin tetap menjadi pilihan karena efektivitas dan 

keamanannya sudah terbukti, spektrum sempit serta harga yang terjangkau. 

Amoksisilin menempati tempat yang sama dengan penicilin, khususnya pada 

anak-anak dan menunjukkan efektifitas yang setara. Lama terapi dengan 

antibiotik oral rata-rata selama 10 hari untuk memastikan eradikasi 

Streptococcus (Depkes, 2005).  

3) Bronkhitis 

 Bronkhitis adalah kondisi peradangan pada daerah trakheobronkhial. 

Peradangan tidak meluas sampai alveoli. Bronkhitis seringkali diklasifikasikan 

sebagai akut atau kronik. Bronkhitis akut umumnya terjadi pada musim dingin, 
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hujan, kehadiran polutan yang mengiritasi seperti rhinovirus, influenza A dan 

B, coronavirus, parainfluenza dan respiratory synctial virus (RSV) (Depkes, 

2005). 

Terapi antibiotika pada bronkhitis akut tidak dianjurkan kecuali bila 

disertai demam dan batuk yang menetap lebih dari 6 hari, karena dicurigai 

adanya keterlibatan bakteri saluran napas seperti S. pneumoniae, H. influenzae. 

Untuk batuk yang menetap > 10 hari diduga adanya keterlibatan 

Mycobacterium pneumoniae sehingga penggunaan antibiotika disarankan. 

Lama terapi dengan antibiotik selama 5-14 hari sedangkan untuk bronkhitis 

kronik optimalnya selama 14 hari (Depkes, 2005).  

4) Pneumonia 

 Pneumonia merupakan infeksi di ujung bronkial dan alveoli yang dapat 

disebabkan oleh berbagai patogen seperti bakteri, jamur, virus dan parasit 

(Anonim, 2005). Pola bakteri penyebab pneumonia biasanya berubah sesuai 

dengan distribusi umur pasien. Namun secara umum bakteri yang berperan 

penting dalam pneumonia adalah Streptococcus pneumonia, Haemophillus 

influenza, Stapillococcus aureus, Streptococcus grup B, serta kuman atipik 

klamidia, dan mikoplasma.  

Penatalaksanaan pneumonia yang disebabkan oleh bakteri sama seperti 

infeksi pada umumnya yaitu dengan pemberian antibiotika yang dimulai secara 

empiris dengan antibiotika spektrum luas sambil menunggu hasil kultur. 

Setelah bakteri patogen diketahui, antibiotika diubah menjadi antibiotika 

berspektrum sempit sesuai jenis patogennya (Depkes, 2005). 

 

d. Terapi Antibiotik Berdasarkan Guidelines 

Terapi antibiotik menurut Guidelines “Pharmaceutical Care untuk 

Penyakit Infeksi Saluran Pernafasan” adalah sebagai berikut : 

 

 

 



6 
 

 
 

Tabel 1. Pemilihan Obat untuk Terapi Antibiotik pada Pasien ISPA Jenis Sinusitis 
berdasarkan Guidelines Pharmaceutical Care untuk Penyakit Infeksi Saluran 

Pernafasan 

Agen Antibiotika Dosis Durasi 
SINUSITIS AKUT  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
         
        10 -14  
           hari 

Lini pertama 
Amoksisilin/ 
Amoksisilin-clav 

Anak: 20-40 mg/kg/hari terbagi dalam 3 dosis / 25-
45 mg/kg/hari terbagi dalam 2 dosis 
Dewasa: 3 x 500 mg/ 2 x 875 mg 

Kotrimoxazol Anak: 6-12 mg TMP/30-60 mg 
SMX/kg/hari terbagi dalam 2 dosis 
Dewasa: 2 x 2 tab dewasa 

Eritromisin Anak: 30—50 mg/kg/hari terbagi setiap 6 jam 
Dewasa: 4 x 250-500 mg 

Doksisiklin Dewasa: 2 x 100 mg 
Lini kedua 

Amoksisilin-
clavulanat 

Anak: 25-45 mg/kg/hari terbagi dalam 2 dosis 
Dewasa: 2 x 875 mg 

Cefuroksim 2 x 500 mg 
Klaritromisin Anak:15 mg/kg/hari terbagi dalam 2 dosis 

Dewasa: 2 x 250 mg 
Azitromisin 1 x 500 mg, kemudian 1 x 250 mg selama 

4 hari berikutnya 
Levofloxacin Dewasa:1 x 250-500 mg 

SINUSITIS KRONIK 
Amoksisilin-
clavulanat 

Anak: 25-45 mg/kg/hari terbagi dalam 2 dosis 
Dewasa:2 x 875 mg 

Azitromisin Anak: 10 mg/kg pada hari 1 diikuti 5 mg/kg selama 
4 hari berikutnya 
Dewasa: 1x500 mg, kemudian 1x250 mg selama 4 
hari 

Levofloxacin Dewasa: 1 x 250-500 mg 
 

Tabel 2. Pemilihan obat untuk Terapi Antibiotik pada pasien ISPA jenis Bronkhitis 
berdasarkan Guidelines Pharmaceutical Care untuk Penyakit Infeksi Saluran 

Pernafasan 
Kondisi Klinik Patogen Terapi Awal Durasi 

Bronkhitis akut Biasanya virus Lini I: Tanpa antibiotika 
Lini II: Amoksisilin,amoksisilin-
clav, Makrolida 

              
 
 
 
 
 
 
       5   -14  
        hari 

Bronkhitis Kronik H.influenzae, 
Moraxella catarrhalis, 
S. pneumonia 

Lini I: Amoksisilin, Quinolon 
Lini II: Quinolon, Amoksisilin-clav, 
Azitromisin, Cotrimoksazol 

Bronkhitis Kronik 
dengan 
komplikasi 

H.influenzae, 
Moraxella catarrhalis, 
S. pneumonia, K. 
Pneumoniae, 
P. aeruginosa, Gram (-) 
batang lain 

Lini I: Quinolon 
Lini II: Amoksisilin-clav, 
Azitromisin, Cotrimoksazol 

Bronkhitis Kronik 
denga 
infeksi bakteri 

H.influenzae, 
Moraxella catarrhalis, 
S. pneumonia, K. 
Pneumoniae, 
P. aeruginosa, Gram (-) 
batang lain 

Lini I: Quinolon oral atau 
parenteral, Meropenem atau 
Ciprofloksasin oral 



7 
 

 
 

Tabel 3. Pemilihan Obat untuk Terapi Antibiotik pada Pasien ISPA Jenis Faringitis 
berdasarkan Guidelines Pharmaceutical Care untuk Penyakit Infeksi Saluran Pernafasan 

 Obat Dosis Lama
Lini 
pertama : 

Penicilin G (untuk 
pasien yang tidak dapat 
menyelesaikan terapi oral 
selama 10 hari) 

1 x 1,2 juta U 
i.m. 

1 dosis 

Penicilin VK Anak: 2-3 x 250 mg 
Dewasa 2-3 x 500 mg 

10 hari 

Amoksisilin (Klavulanat) 3 x 
500 mg selama 10 hari 

Anak: 3 x 250 mg 
Dewasa: 3 x 500 mg 

10 hari 

Lini 
kedua : 

Eritromisin (untuk pasien alergi 
Penicilin) 

Anak: 4 x 250 mg 
Dewasa:4 x 500 mg 

10 hari 

Azitromisin atau Klaritromisin 
(lihat dosis pada Sinusitis) 

1 x 500 mg, kemudian  
1 x  250 mg selama 4 hari 
berikutnya 

5 hari 

Cefalosporin generasi satu atau 
dua 

Bervariasi sesuai agen 10 hari 

Levofloksasin (hindari untuk 
anak maupun wanita hamil) 

Dewasa : 1 x 250 - 500 mg  

 
Tabel 4. Pemilihan Obat untuk Terapi Antibiotik pada pasien ISPA jenis 

Pneumonia berdasarkan Guidelines Pharmaceutical Care untuk Penyakit Infeksi 
Saluran Pernafasan 

Kondisi 
Klinik 

Patogen Terapi Dosis 
Pediatric 

(mg/kg/hari) 

Dosis 
Dws (dosis 
total/hari) 

Durasi 

Sebelumnya 
Sehat 

Pneumococcus, 
Mycoplasma 
Pneumoniae 

Eritromisin 
Klaritromisin 
Azitromisin 

30-50 
15 
10 pada hari 
1, diikuti 5 
mg selama 4 
hari 

1-2 g 
0,5-1 g 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      5   -14  
       hari 

Komorbiditas 
(manula, DM, 
gagal ginjal, 
gagal jantung, 
keganasan) 

S. pneumoniae, 
Hemophilus 
influenzae, 
Moraxella 
catarrhalis, 
Mycoplasma, 
Chlamydia 
pneumoniae dan 
Legionella 

Cefuroksim 
Cefotaksim 
Ceftriakson 

 
 
 
50 -75 

 
 
 
    1 - 2 g 

Aspirasi 
Community 
Hospital  
Nosokomial 

Anaerob mulut, 
 S. aureus, Gram 
negatif enterik 

Ampisilin/amox 
Klindamisin 
+aminoglikosid 

100 – 200 
8 - 20 
8 – 20 

2 – 6 g 
1,2 -1,8 g 
1,2 -1,8 g 
 

Pneumonia 
Ringan, Onset 
<5 hari, Risiko 
rendah 

K. pneumoniae, P. 
aeruginosa, 
Enterobacter spp., 
S. aureus, 

Cefuroksim, 
Cefotaksim, 
Cefriakson, 
Ampicilin-
Sulbaktam 
Tikarcilin-klav,  

50 -75 
50 -75 
50 - 75 
100-200 
200-300 
- 
- 

1 - 2 g 
1 - 2 g 
1 - 2 g 
4 - 8 g 
12 g 
0,4 g 
0,5 - 0,75 g 

Pneumonia 
Berat, Onset >5 
hari, Risiko 
tinggi 

K. pneumoniae, P. 
aeruginosa, 
Enterobacter spp., 
S. aureus, 

(Gentamicin/To
bramicin Atau 
Ciprofloksasin  
+Ceftazidime  

7,5 
- 
150 
100 - 150 

4 - 6 mg/kg 
0,5 - 1,5g 
2 - 6 g 
2 - 4 g 
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2. Antibiotik  

a. Definisi  

Antibiotik adalah zat-zat kimia yang dihasilkan oleh fungi dan bakteri, 

yang memiliki khasiat mematikan atau menghambat pertumbuhan kuman, 

sedangkan toksisitasnya bagi manusia relatif kecil (Tjay dan Rahardja, 2008). 

Antibiotik adalah suatu bahan kimia yang dikeluarkan oleh jasad renik 

atau hasil sintesis atau semisintesis yang mempunyai struktur yang sama dan zat 

ini dapat merintangi atau memusnahkan jasad renik yang lainnya (Widjajanti, 

2002). 

b. Klasifikasi dan Mekanisme 

Menurut Laurence, dkk (2008) bahwa klasifikasi dan mekanisme dari 

antibiotik adalah sebagai berikut : 

1) Agen yang menghambat sintesis dinding sel bakteri, termasuk kelas β-

laktam dan agen lain seperti vancomycin. 

2) Agen yang bekerja langsung pada membran sel untuk meningkatkan 

permeabilitas dan menyebabkan kebocoran senyawa intraseluler. 

3) Agen yang mengganggu fungsi subunit ribosomal yang reversibel dapat 

menghambat sintesis protein. 

4) Agen yang berikatan terhadap subunit ribosom 30S dan mengubah sintesis 

protein. 

5) Agen yang mempengaruhi metabolisme asam nukleat bakteri yakni 

menghambat RNA polimerase (rifampisin) atau menghambat 

topoisomerase (kuinolon). 

6) Antimetabolit, termasuk trimetoprim dan sulfonamid, yang menghalangi 

enzim penting dari metabolisme folat. 

c. Penggunaan Umum secara Klinis 

Antibiotik merupakan suatu kelompok obat yang paling sering digunakan 

saat ini. Menurut perkiraan sampai sepertiga pasien rawat inap mendapatkan 

antibiotik, dan biaya antibiotik dapat mencapai 50% dari anggaran untuk rumah 

sakit (Juwono dan Prayitno, 2003). 
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Antibiotik digunakan untuk mengobati berbagai jenis infeksi akibat kuman 

atau juga untuk prevensi infeksi, misalnya pada pembedahan besar. Secara 

profilaktis juga diberikan pada pasien dengan sendi dan klep jantung buatan, juga 

sebelum cabut gigi (Tjay dan Rahardja, 2008). 

d. Evaluasi Penggunaan Antibiotik  

Antibiotik membantu mengurangi dan menyembuhkan penyakit-penyakit 

yang disebabkan karena infeksi dan mengendalikan penyebaran penyakit infeksi 

antibiotik juga dapat menyebabkan efek samping yang tidak nyaman, 

mengakibatkan status penyakit iatrogenik, menyebabkan berkembangnya bakteri 

yang resisten terhadap antibiotik, dan mengakibatkan kematian. Manfaat terapi 

antibiotik yang optimal tidak dapat tercapai karena jumlah penggunaan yang 

kurang atau berlebihan, atau penyalahgunaan antibiotik dalam perawatan pasien, 

dan juga berbagai ketidaktepatan penggunaan antibiotik. Evaluasi penggunaan 

antibiotik merupakan suatu alat penting untuk menunjukkan bahwa antibiotik 

sangat berharga bagi perawatan pasien, dengan memastikan antibiotik tersebut 

digunakan secara “aman, efektif, dan ekonomis”. Praktik evaluasi penggunaan 

antibiotik menjadi bagian penting dari praktik pelayanan farmasi dan akan terus 

berkembang pada masa mendatang (Siregar, 2004). 

Menurut (Priyanto dan Batubara, 2008) Beberapa efek merugikan dari 

pemakaian antibiotik dapat berupa :  

1) Alergi, toksik, dan idiosinkrasi. Idiosinkrasi adalah efek yang merugikan 

tetapi tidak ada kaitannya dengan respon imun atau sifat-sifat obat. 

2) Suprainfeksi atau perubahan flora normal. Misalnya pemberian antibiotik 

pada saluran pencernaan dapat membunuh bakteri tertentu yang 

bermanfaat. Bakteri yang resisten dapat berkembang biak sangat cepat dan 

menimbulkan infeksi baru. 

 

3. Anak  

Masa kanak-kanak menggambarkan suatu periode pertumbuhan dan 

perkembangan yang cepat. Penggunaan obat pada anak- anak tidaklah sama 

dengan orang dewasa, sehingga hanya terdapat sejumlah kecil obat yang telah 
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diberi ijin untuk digunakan pada anak- anak, yang memiliki bentuk sediaan yang 

sesuai (Prest, 2003). 

Penggolonggan masa anak-anak menurut The British Pediatric Association 

(BPA) pada tahun 2003 : 

a. Neonatus : awal kelahiran – 1 bulan 

b. Bayi  : 1 bulan – 1 tahun 

c. Anak  : 1 tahun – 12 tahun 

d. Remaja : 12 tahun – 18 tahun (Prest, 2003). 

 

4. Pengobatan yang Rasional 

Agar tercapai tujuan pengobatan yang efektif, aman dan ekonomis, maka 

pemberian obat harus memenuhi prinsip-prinsip farmakoterapi sebagai berikut: 

a. Tepat indikasi adalah berkaitan dengan penentuan perlu tidaknya suatu obat 

yang yang diberikan dilihat dari keluhan atau dari diagnosis yang tertulis di 

rekam medik. 

b. Tepat obat yaitu pemilihan obat merupakan drug of choice untuk penyakit    

yang diderita pasien. 

c. Tepat pasien adalah ketepatan pemberian antibiotik pada anak yang sesuai 

dengan kondisi fisiologis, patologis pasien anak serta tidak memiliki 

kontraindikasi pada anak. Ketepatan pasien ini juga dipengaruhi oleh riwayat 

penyakit yang pernah diderita oleh pasien. 

d. Tepat dosis meliputi kesesuaian besar dosis, frekuensi pemberian dan      

durasi.  

e. Informasi untuk pasien secara tepat yaitu dengan memberitahu efek      

samping obat, cara pemakaian dan informasi tambahan lainnya yang perlu 

disampaikan kepada pasien. Informasi yang tepat dan benar dalam 

penggunaan obat sangat penting dalam menunjang keberhasilan terapi 

(Depkesa, 2008). 

 

 

 


