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ABSTRAK 

 

Periodontal disease merupakan penyakit yang sering diderita masyarakat umum. 

Antibiotik merupakan terapi yang sering digunakan oleh dokter gigi untuk membunuh 

bakteri spesifik dan non spesifik etiologi periodontal. Beberapa penelitian mengungkapkan 

bahwa antibiotik merupakan penyebab tertinggi terjadinya ROTD(Reaksi Obat Tidak 

Diinginkan). Untuk itu penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengetahui persentase dan 

kejadian ROTD pada pasien periodontal. Jenis penelitian ini adalah observasional yaitu 

penelitian dengan pengambilan data tanpa perlakuan terhadap subyek uji. Jumlah sampel 

dianalisis dengan algoritma Naranjo. Subyek dalam penelitian ini sebanyak 37 pasien di 

klinik X. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan 1 pasien wanita (3,4%) dari 29 subyek 

penelitian mengalami ROTD berupa kulit terbakar kehitaman setelah mengkonsumsi obat 

amoksisilin dengan dosis 500 mg 3 x sehari dengan skor Naranjo adalah 5 yang berarti 

besar kemungkinan bahwa reaksi tersebut dikarenakan obat amoksisilin 

 

Kata Kunci: periodontal disease, farmakovigilan, antibiotik, algoritma naranjo, ROTD 

 

ABSTRACT 

 

Periodontal disease a disease that often suffered on the general public. Antibiotic 

therapy is often used by dentists to kill specific bacteria and non-specific etiology of 

periodontal. Some studies revealed that the antibiotics are the cause of the highest 

occurrence of ROTD (Reaksi Obat Tidak Diinginkan). For that this research was done 

with the purpose of knowing the percentage and occurrence of ROTD on periodontal 

patients. This type of research is observational studies with data retrieval withouty 

treatment of the subject test. Total samples analyzed by the algorithm of Naranjo. The 

subjects in this study as many as 40 patients in clinic X. Based on the results of the study 

found 1 female patients (3.4%) of 29 research subjects experienced ROTD of burning skin 

is blackish after consuming the drug amoxicillin with a dose of 500 mg 3 times daily with 

Naranjo score is 5 which means probability that these reactions caused by amoxicillin. 
This type of research is that observational studies with data retrieval without treatment of the 

test subjects.  

 

Key words: periodontal disease, farmakovigilance, antibiotics, naranjo algorithm, ROTD. 
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PENDAHULUAN 

Karies gigi dan penyakit periodontal adalah penyakit mulut yang paling umum terjadi 

(Lawler et al., 1992). Periodontal disease merupakan penyakit inflamasi yang disebabkan 

oleh bakteri yang menyerang jaringan gigi. Jika tidak diobati, penyakit periodontal dapat 

menyebabkan kehilangan gigi. Penelitian juga menunjukkan bahwa penyakit periodontal 

dikaitkan dengan penyakit inflamasi kronis lainnya, seperti diabetes dan penyakit 

kardiovaskular (Pejčić et al., 2010 dan Slots, 2002). Sebuah studi di Amerika Serikat: 

tahun 2009 dan 2010 memperkirakan bahwa 47,2% atau 64,7 juta orang dewasa Amerika, 

memiliki periodontitis ringan, sedang atau berat. Pada orang dewasa 65 tahun dan lebih 

tua, tingkat prevalensi meningkat menjadi 70,1 persen (Eke et al., 2012).  

Pada umumnya antibiotik diberikan bila terdapat gambaran klinis infeksi seperti 

edema dan kemerahan didaerah mulut yang tidak segera sembuh (Zambito & Scubba, 

1997). Antibiotik merupakan terapi yang sering digunakan oleh dokter gigi untuk 

membunuh bakteri spesifik dan non spesifik etiologi periodontal. Pemilihan antibiotik 

didasarkan pada analisis mikrobiologi dari bagian yang terinfeksi dan tanda-tanda 

klinisnya. Berikut ini contoh antibiotik yang sering digunakan: penisilin (amoksisilin), 

kloramfenikol, tetrasiklin, klindamisin, metronidazole, ciprofloxacin (Pejčić et al., 2010; 

Zambito & Scubba, 1997). 

Meskipun berbagai antibiotik mempunyai manfaat untuk mencegah dan mengobati 

penyakit periodontal, tetapi tidak boleh dilupakan efek samping yang mungkin timbul bila 

antibiotik digunakan secara terus menerus. Efek samping yang timbul ini antara lain 

sensitivitas pasien seperti hipersensitivitas atau anafilaksis  dan timbulnya galur bakteri 

yang resisten terhadap antibiotik tersebut (Putri & Yulianti,  2009). Di Korea obat 

antibiotik merupakan penyebab tertinggi terjadinya ROTD. Untuk itu diperlukan sebuah 

pemantauan yaitu farmakovigilan untuk mengetahui keamanan dan efektivitas obat setelah 

pemasaran (Depkes., 2009). 

 

METODE PENELITIAN 

A. Kategori dan Rancangan Penelitian 

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian non-eksperimental yaitu penelitian dengan 

pengambilan data tanpa perlakuan terhadap subyek uji. Rancangan yang digunakan adalah 

analisis deskriptif non analitik yaitu penelitan hanya memperoleh gambaran mengenai 

penggunaan antibiotik pada periodontal disease dengan menggunakan wawancara pada 
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pasien dan di olah menggunakan algoritma naranjo. Alat yang digunakan adalah kuesioner 

selama pemakaian obat dan juga data rekam medik di klinik X. 

B. Penentuan Jumlah Sampel 

Sampel adalah bagian dari populasi yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. 

Kriteria inklusi tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Pasien periodontal disease bulan Juni-Agustus 2013. 

2. Pasien menggunakan salah satu obat antibiotik berupa amoxicillin, co-amoksiklav dan 

ciprofloxacin. 

3. Pasien berusia ≥ 17 tahun. 

4. Pasien bisa dihubungi. 

5. Pasien melanjutkan kontrol setelah hari yang ditetapkan dokter. 

6. Data pasien lengkap, meliputi umur, nama, jenis pekerjaan, jenis kelamin, berat badan, 

nomer telepon. 

Kriteria Eksklusi : 

Ibu hamil, untuk menyamakan data karena salah satu obat yaitu ciprofloxacin tidak 

bisa diberikan kepada ibu hamil. Ciprofloxacin dapat menyebabkan cacat pada bayi dan 

juga gangguan tulang pada anak. 

Hasil setelah dilakukan kriteria inklusi dan eksklusi diatas dari 40 pasien hanya terdapat 

37 pasien yang memenuhi kriteria tersebut karena 3 pasien tidak melanjutkan kontrol pada 

hari yang ditetapkan dokter dan pasien tidak memberikan data nomer telepon yang bisa 

dihubungi peneliti. 

C. Analisa Data 

Data dalam penelitian ini berupa kuisioner, yang terdiri dari lima bagian. Bagian 

pertama adalah lembar persetujuan pasien untuk kesediaanya menjadi responden. Bagian 

kedua berisi identitas dan riwayat penyakit dari pasien. Bagian ketiga berisi data obat yang 

dipakai, dan juga gejala-gejala setelah diberikan obat antibiotik. Bagian keempat pola 

peresapan obat yang diberikan pada pasien. Selanjutnya bagian kelima adalah hasil dari 

wawancara menggunakan algoritma Naranjo. 

D. Jalannya Penelitian 

1. Tahap Perijinan 

Perijinan untuk melakukan penelitian diperoleh ketika proposal dan desk sudah selesai, 

setelah mendapat izin dari Fakultas Farmasi penelitian dan izin di klinik pun bisa 

dilakukan. 
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2. Tahap Penelusuran Data  

a. Pemilihan pasien. 

Pemilihan berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi yang telah ditentukan dimulai 

bulan Juni 2013- Agustus 2013. Pemilihan pasien dilakukan setiap sore hari. 

b. Wawancara Terstruktur 

Setelah mendapat persetujuan pasien kemudian dilanjutkan dengan wawancara 

terstruktur yang meliputi : 

1. Data diri 

2. Riwayat pengobatan 

3. Gejala setelah diberikan antibiotic 

4. Algoritma Naranjo 

3. Pengolahan Data 

Data yang telah lengkap kemudian ditinjau ulang dan dilihat efek samping yang 

muncul. 

E. Teknik dan Model Analisis 

Data dianalisa menggunakan Algoritma Naranjo untuk mengetahui penyebab ROTD 

adalah obat yang sedang diteliti. Pertanyaan tentang riwayat pengobatan dan gejala selama 

pemberian antibiotik  kemudian di perdalam lagi dengan  tabel 1 yang diberikan pada 

subyek uji tersebut kemudian dilakukan scoring atau penilaian. Scoring  tersebut dapat 

disimpulkan dengan melihat penelitian dengan algoritma Naranjo (tabel 1) dan kriteria 

penentuan skor dapat dilihat pada  tabel 2. 

Table 1 Algoritma Naranjo 

 Pertanyaan Ya  Tidak Tidak 

Tahu 

1 Apakah ada laporan penelitian sebelumnya tentang reaksi ini? +1 0 0 

2 Apakah reaksi muncul setelah obat yang dicurigai diberikan? +2 -1 0 

3 Apakah reaksi ini berkurang saat obat dihentikan atau antagonis obat yang  

spesifik diberikan? 

+1 0 0 

4 Apakah reaksi muncul kembali saat obat digunakan kembali? +2 -1 0 

5 Apakah ada penyebab alternatif (selain obat) yang dapat menyebabkan 

reaksi    

ini? 

-1 +2 0 

6 Apakah reaksi muncul kembali saat diberikan placebo? -1 +1 0 

7 Apakah obat terdeteksi dalam darah (atau cairan lain) dalam konsentrasi 

yang  

diketahui toksik? 

+1 0 0 

8 Apakah reaksi lebih berat saat dosis dinaikkan, atau berkurang saat dosis  

diturunkan? 

+1 0 0 

9 Apakah pasien mempunyai reaksi yang mirip pada obat yang sama atau 

mirip pada pemaparan sebelumnya? 

+1 0 0 

10 Apakah reaksi dikonfirmasi dengan suatu bukti obyektif? +1 0 0 

Total Skor    

(Naranjo et al., 1981) 
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Table 2: Ketentuan skor penilaian ROTD dalam algoritma Naranjo 

≥8 

 

Definite ADR (Pasti) 

5-8 

 

Probable ADR (Besar kemungkinan) 

1-4 

 

Possible ADR (Mungkin) 

<1 Doubtful ADR (Meragukan) 

(Naranjo et al., 1981) 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Proses Penelusuran Data 

Proses penelitian dilakukan pada bulan Juni- Agustus 2013, dengan pemilihan pasien 

berdasarkan keluhannya dan kemudian diseleksi berdasarkan kriteria inklusi yang sudah 

ditetapkan. Diperoleh subyek sebanyak 40 yang telah sesuai dengan kriteria inklusi, tetapi 

dalam perkembangannya 3 subyek dinyatakan hilang atau lost oleh beberapa alasan 

diantaranya  subyek tidak mempunyai nomer telepon,  subyek tidak melanjutkan kontrol 

setelah hari yang ditentukan oleh dokter dan subyek tidak bersedia melanjutkan penelitian.  

B. Karakteristik Subyek Penelitian 

Karakteristik subyek penelitian antara lain didasarkan pada jenis kelamin, usia dan 

pekerjaannya.  

Tabel 3 Karakteristik pasien berdasarkan usia, jenis kelamin dan status pekerjaan pada penelitian di 

klinik x  

(n = 37) 

Karakteristik  Jumlah Total 

Pasien  

(n (%) ) 

Usia (tahun) 17- 40  24 (64,86%) 

41-50  7 (18,92%) 

51-60  5 (13,51%) 

≥61  1 (2,70%) 

   

Jenis Kelamin Laki-Laki  13 (35,14%) 

Perempuan  24 (64,86%) 

   

Status Pekerjaan Mahasiswa 7 (18,92%) 

PNS 1 (2,70%) 

Pegawai Swasta 13 (35,14%) 

Wiraswasta/pedagang 8 (21,62%) 

ibu rumah tangga 8 (21,62%) 

 

Penyakit periodontal sendiri sering terjadi pada semua umur, namun dalam penelitian 

ini diberikan inklusi usia pasien yaitu diatas 17 tahun untuk mempermudah peneliti 

menperoleh jawaban. Berdasarkan tabel 3 subyek didominasi oleh usia 17-40 tahun (64, 

86%),  usia 41-50 tahun (18, 92%), 51-60 tahun (13, 51%) dan usia ≥61 tahun (2,7%). 

Pada tabel tersebut pasien yang menglami penyakit ini sebagian besar adalah wanita 
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dengan prosentase (64, 86%) sedangkan pasien yang bekerja sebagai pegawai swasta 

(35,14 %) mengalami penyakit periodontal yang lebih tinggi dibandingkan  dengan pasien 

yang bekerja sebagai PNS (2,70%). 

C. Profil Peresepan Obat Periodontal Disease 

1. Obat antibiotik 

Beberapa antibiotik digunakan dalam peresepan di klinik X. Namun dalam penelitian 

ini hanya di teliti 3 obat yaitu amoksisilin, ciprofloksasin dan co-amoklav karena ketiga 

obat ini paling sering digunakan dalam klinik selama 3 bulan terakhir. Berdasarkan tabel 4, 

amoksisilin paling tinggi digunakan dari pada co-amoklav yaitu 78, 38 % dalam penelitian. 

Dosis dan pemakaianan yang digunakan oleh dokter juga sesuai dengan teori yaitu 500 mg 

3 x sehari untuk amoksisilin. 

Tabel 4 Macam-macam nama obat beserta nama dagang dan dosis yang digunakan di klinik x 

Nama Obat Nama Dagang Dosis Sediaan/ pemakaian Lama 

Pengobatan  

Jumlah Pasien 

(n(%)) 

Amoksisilin Amoxicillin 

500 mg 3 x sehari 
Kaplet/ Oral 

3 hari 15 (51,72%) 

Kalmoxilin 3 hari 6 (20,69%) 

Moxigra 3 hari 8 (27,59%) 

   Total(n) 29  

      

Ciprofoksasin  Floxigra 500 mg 2 x sehari Tablet salut/Oral 3 hari 2 (5, 41%) 

Ciprofloxacin 500 mg 2 x sehari Tablet salut/Oral 3 hari 4 (10, 81%) 

    Total(n) 6 

      

Co-Amoklav Viaclav 500 mg 3 x sehari Kaplet/ Oral 3 hari 2 (5, 41%) 

    Total(n) 2 

2. Obat Analgesik 

Obat yang diberikan oleh dokter selain antibiotik adalah pereda rasa nyeri (analgesik). 

Analgesik tersebut adalah antalgin dan untuk pasien yang mempunyai gangguan pada 

lambung (gastrointestinal) diresepkan biogesic yang mengandung parasetamol.  

 

Tabel 5 Macam-macam obat analgesik dan dosis yang digunakan di klinik x 

(n = 37) 

  Nama Obat Indikasi Dosis Lama 

Pengobatan  

Jumlah Pasien 

(n(%)) 

Antalgin  Pereda 

nyeri 

500 mg 3 x sehari 3 hari 35 (94, 59%) 

Parasetamol  Pereda 

nyeri 

500 mg 3 x sehari 3 hari 2 (5, 41%) 

 

D. Kajian Kasus ROTD 

Dari 37 pasien yang telah diteliti hanya terdapat 1 pasien perempuan yang mengalami 

kejadian ROTD, hal ini sesuai dengan teori dari Syamsudin (2011) yang mengatakan 

bahwa berdasarkan jenis kelamin, perempuan lebih besar beresiko terhadap efek samping 

obat dibandingkan dengan pria. Pasien ini mengalami ROTD setelah menggunakan obat 
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amoksisilin dengan dosis 500 mg 3 x sehari dan antalgin 500 mg 3 x sehari. Setelah 1hari 

meminum, terdapat reaksi kulit terbakar dengan warna kehitaman di beberapa bagian tubuh 

keesokan harinya. Menurut Syamsudin (2011) reaksi hipersensitivitas ini terjadi karena 

antigen yang masuk menurunkan agen kuman sehingga terjadi pertukaran sel TH1 menjadi 

TH2 yang memproduksi IL-4 dan IL-13. Hal ini menyebabkan sel B matang menjadi sel 

plasma dan mengeluarkan IgE yang terikat reseptor dan dilewati oleh allergen hingga 

terjadilah reaksi tersebut. Pasien yang mengalami ROTD ini kemudian dilakukan beberapa 

pertanyaan berdasarkan Naranjo untuk mengetahui skornya dan diperoleh hasil berupa 5. 

Besar kemungkinan bahwa kejadian ini disebabkan oleh amoksisilin namun tidak menutup 

kemungkinan jika obat antalgin juga bisa menyebabkan terjadinya reaksi ini,  akan tetapi 

sebelumnya pasien telah mengalami alergi pada antibiotik dan ketika antibiotik tersebut 

dihentikan sedang antalgin tetap diminum gejala yang dialami menurun jadi kuat dugaan 

bahwa pasien mengalami reaksi tersebut karena amoksisilin bukan karena antalgin yang 

diminum. 

Tabel 6 Kejadian ROTD diklinik X beserta total skor dalam naranjo (n = 29) 

Obat ROTD No 

Pasien 

Jumlah Pasien 

(n(%)) 

Total 

Skor 

Kategori 

Amoksisilin Kulit terbakar dan kehitaman 6 1 (3,4%) 5 Probable 

Co-Amoklav  -  - - 

Ciprofloksasin  -  - - 

 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Lee Jae-Hyun dkk (2012), antibiotik jenis 

penisilin merupakan antimikroba ke-3 yang sering menimbulkan ROTD dengan persentase 

2.3 % dari 23,4% kejadian ROTD pada antimikroba, hal ini dikira sesuai bila hanya 

diperoleh 1 kejadian ROTD dari 29 pasien (3,4%) (lihat table 6). Dan menurut Lee Jae-

Hyun dkk (2012) manifestasi klinik paling besar dalam suatu ROTD terdapat pada kulit 

yaitu 28,4% dan dalam penelitian ini pasien juga mengalami manifestasi di kulit berupa 

kulit merasa terbakar dan kulit menjadi kehitaman (gambar 1 dan 2). 

 
Gambar 1. Reaksi ROTD di area wajah 

pasien. 

 
Gambar 2. Reaksi ROTD di area tangan 

pasien. 
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E. Kendala yang Dihadapi Selama Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti mengalami beberapa kendala yaitu sulitnya menjalin 

komunikasi secara langsung kepada pasien. Pasien pada umumnya kurang terbuka bila 

diajukan pertanyaan-pertanyaan. Oleh karena itu peneliti harus berbaur terlebih dahulu 

dengan pasien dan juga sopan santun dalam bertanya serta tersenyum penuh rendah hati. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian telah ditemukan ROTD dengan kategori probable (besar 

kemungkinan). Hal ini kemungkinan besar diduga karena obat amoksisilin  yang telah 

digunakan sehingga mengalami ROTD berupa kulit terbakar kehitaman 3,4% dari 29. 

Sedangkan pada pasien yang menggunakan siprofloksasin dan co-amoklav tidak ada pasien 

yang mengalami ROTD (0%). 

B. Saran 

Dokter, apoteker dan tenaga medis lainnya harus lebih mempertimbangkan pemilihan 

dan penggunaan antibiotik dengan melihat ROTD yang mungkin terjadi. 
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