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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah 

Salah satu masalah kesehatan yang utama adalah penyakit saluran nafas 

bawah, walaupun telah terjadi kemajuan yang pesat dalam kemampuan untuk 

mengidentifikasi agen-agen penyebab pneumonia yang baru ataupun lama dan 

telah terjadi peningkatan kemampuan obat-obat antimikroba (Tierney, et al., 

2002). Data WHO dan UNICEF menunjukkan bahwa 50% penyebab utama 

penyakit pneumonia adalah bakteri Streptococcus pneumoniae, 20% disebabkan 

oleh Haemophillus influenza tipe B, dan 30% disebabkan oleh virus (WHO, 

2006).  

Pneumonia merupakan penyebab kematian nomor 6 di Indonesia, nomor 9 

di Brunei, nomor 7 di Malaysia, nomor 3 di Singapura, nomor 6 di Thailand dan 

nomor 3 di Vietnam (PDPIa, 2003). Di Amerika, pneumonia merupakan penyakit 

yang sering menyerang 15 dari keseluruhan penduduk tiap tahunnya (Price dan 

Wilson, 1994). Persentase kejadian pneumonia di Indonesia pada tahun 2008 

sebesar 49,45%, tahun 2009 sebesar 49,23% dan tahun 2010 sebesar 9,38% dari 

jumlah seluruh balita di Indonesia (Kemenkes RI, 2010). Begitu pula di Propinsi 

Jawa Tengah sebesar 80% sampai 90% dari seluruh kasus kematian ISPA 

disebabkan oleh pneumonia. Angka kejadian pneumonia di Jawa Tengah pada 

tahun 2010 mencapai 26,76% (Dinkes Jawa Tengah, 2010), sedangkan angka 

kejadian pneumonia pada balita di Sukoharjo, Jawa Tengah tahun 2011 mencapai 

2,2% (Dinkes Sukoharjo, 2011). 

Sulitnya mengidentifikasi penyebab pneumonia dan membutuhkan waktu 

beberapa hari untuk mengetahui hasilnya, maka diberikan antibiotik secara 

empiris pada awal pengobatan (Tjay dan Rahardja, 2007), mengingat pneumonia 

akan menyebabkan kematian jika tidak segera ditangani (PDPIa, 2003). 

Penggunaan antibiotik yang tidak tepat mengakibatkan hal-hal merugikan seperti 

pengobatan kurang efektif, tingkat keamanan obat menurun, meningkatnya 

resistensi, dan mahalnya biaya pengobatan (Kemenkes, 2011). Selain itu menurut 
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Sutedjo (2008) reaksi alergi atau hipersensitivitas, suprainfeksi, dan toksisitas 

organ dapat timbul sebagai akibat penggunaan antibiotik yang tidak tepat. 

Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hidayatunnuzaha tahun 

2012, diperoleh hasil evaluasi penggunaan antibiotik pada 100 pasien bahwa 

100% tepat pasien, 100% tepat obat, namun hanya 88% tepat dosis 

(Hidayatunnuzaha, 2012). Hal inilah yang mendorong peneliti untuk melakukan 

kajianlebih lanjut mengenai penggunaan antibiotik pada pasien pneumonia namun 

dengan metode yang berbeda yaitu dengan metode Gyssens. 

 
B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana gambaran penggunaan antibiotik pada pasien pneumonia di Balai 

Besar Kesehatan Paru Masyarakat Surakarta tahun 2012-2013? 

2. Bagaimana kualitas penggunaan antibiotik pada pasien pneumonia di Balai 

Besar Kesehatan Paru Masyarakat Surakarta tahun 2012-2013 dibandingkan 

dengan standar penggunaan antibiotik menurut Pedoman Diagnosis dan 

Penatalaksanaan Pneumonia Komuniti di Indonesia tahun 2003? 

 
C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui gambaran penggunaan antibiotik pada pasien pneumonia di 

Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Surakarta tahun 2012-2013. 

2. Untuk mengetahui kualitas penggunaan antibiotik pada pasien pneumonia di 

Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Surakarta tahun 2012-2013 

dibandingkan dengan standar penggunaan antibiotik menurut Pedoman 

Diagnosis dan Penatalaksanaan Pneumonia Komuniti di Indonesia tahun 2003. 

 
 

D. Tinjauan Pustaka 
1. Pneumonia 

a. Definisi 

Pneumonia adalah kondisi inflamasi akut pada parenkim paru-paru yang 

diakibatkan oleh suatu infeksi bakteri (Price dan Wilson, 1994). 
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b. Patogenesis 

 Pada keadaan normal, paru-paru akan terbebas dari pertumbuhan 

mikroorganisme. Jika pertahanan tubuh menurun, mikroorganisme dapat tumbuh 

dan berkembang di paru sehingga dapat menimbulkan penyakit. Pernafasan 

bawah cenderung diserang oleh mikroorganisme melalui aspirasi sekret 

orofaringeal yang berkaitan dengan flora bakteri, inhalasi dari aerosol yang 

membawa infeksi bakteri, dan penyebaran melalui hematogenik. Ukuran 

inokulum, virulensi mikroorganisme, dan kerentanan hospes menjadi dasar 

kecepatan perkembangan mikroorganisme yang terdapat di saluran nafas bawah 

(Tierney, et al., 2002). Bakteri yang menyerang paru-paru mengakibatkan 

terbentuknya eksudat intra-alveolar, sehingga terjadi konsolidasi (cairan menjadi 

padat) pada pau-paru (Robbins dan Kumar, 1987). 

Jaringan paru-paru yang berupa alveoli (kantung udara) dapat dipenuhi 

oleh cairan atau nanah karena terjadi proses inflamasi, sehingga terjadi gangguan 

pada kemampuan paru-paru sebagai tempat pertukan gas terutama oksigen. Proses 

metabolisme tubuh akan terganggu karena kekurangan oksigen dalam sel-sel 

tubuh. Jika terjadi keterlambatan penanganan pneumonia, proses inflamasi akan 

berlanjut terus-menerus dan menyebabkan berbagai penyakit komplikasi, seperti 

paru-paru terisi cairan atau nanah (efusi pleura atau empisema), nanah pada 

jaringan paru-paru (abses paru), jaringan paru-paru kempis (pneumothoraks), dan 

jika terus belanjut dapat menyebabkan penyebaran infeksi melalui darah (sepsis) 

ke seluruh bagian tubuh, sehingga mengakibatkan kematian (Dahlan dan 

Soemantri, 2001). 

c. Etiologi  

Klasifikasi penumonia secara umum terdiri dari pneumonia komuniti dan 

nosokomial, keduanya dibedakan berdasarkan penyebabnya. Tabel 1 

menunjukkan perbedaan penyebab pada pneumonia komuniti dan nosokomial. 
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Tabel 1.Etiologi Umum pada Pneumonia Komuniti dan Nosokomial 

Lokasi sumber Penyebab 
Komuniti Streptococcus pneumonia 
 Mycobacterium tuberculosis 
 Legionella pneumonia 
 Haemophillus influenzae  
 
 
 
Nosokomial 

Influenza tipe A, B, C 
Aderovina 
Staphylococcus aureus 
Basil usus gram negatif (Escherichia coli) 
Klebsiella pneumonia  
Pseudomonas aeruginosa

    (Syamsudin dan Keban, 2003). 

d. Klasifikasi 

Klasifikasi pneumonia berdasarkan sumber dapatannya dibagi menjadi 

dua, yaitu:  

1) Pneumonia didapat dari komuniti (Community acquired pneumonia) 

Pneumonia yang didapat dari luar rumah sakit atau kurang dari 48 jam 

setelah pasien dirawat di rumah sakit, sedang pada pasien rawat jalan 14 hari 

sebelumnya terjadi gejala pneumonia (Tierney, et al., 2002). Gejala yang sering 

timbul adalah menggigil dan demam tinggi. Biasanya ditemukan konsolidasi dan 

warna sputum seperti karat besi (Djojodibroto, 2009). 

Faktor resiko terjadinya pneumonia komuniti adalah usia lanjut, 

alkoholisme, keadaan medis yang buruk, penurunan status mental, kecepatan 

pernafasan >30 kali/menit, tekanan darah rendah (<90/60 mmHg), dan Blood 

Urea Nitrogen (BUN) >30 mg/dL (Tierney, et al., 2002). Kasus pneumonia 

komunitas mengalami peningkatan pada musim dingin (Ringel, 2012). 

2) Pneumonia didapat dari Rumah Sakit (Hospital acquired pneumonia) 

Pneumonia didapat dari Rumah Sakit sering disebut infeksi nosokomial 

adalah pneumonia yang didapat setelah pasien dirawat lebih dari 48 di Rumah 

Sakit (Tierney, et al., 2002). Bakteri Legionella adalah salah satu organisme baru 

yang resisten terhadap antibiotic penyebab infeksi nosokomial, (Price dan Wilson, 

1994). Bakteri lain yang bertanggung jawab terhadap pneumonia nosokomial 

adalah Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, enterobakter, Klebsiella 

pneumonia, dan Escherichia coli (Tierney, et al., 2002). 
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Gejala dan tanda yang biasa terjadi pada pneumonia nosokomial adalah 

terjadinya demam, leukositosis, sputum purulen, dan infiltrat paru atau terjadi 

progesivitas radiografi pada dada (Tierney, et al., 2002). 

e. Diagnosis 

Diagnosis pasti pneumonia komuniti adalah jika ditemukan adanya 

infiltrat progresif pada foto toraks dengan ditemukan adanya dua atau lebih gejala 

berikut:  

1)  Batuk terus-menerus. 

2)  Dahak mengalami perubahan karakteristik. 

3)  Suhu tubuh ≥ 38oC. 

4)  Pada pemeriksaan fisik ditemukan adanya konsolidasi, suara napas bronkhial 

dan ronki. 

5)  Leukosit ≥ 10.000/uI atau < 4500/uI, (PDPIa, 2003). 

Penilaian tingkat keparahan pneumonia komuniti dapat dilakukan dengan 

menggunakan sistem skor menurut hasil penelitian Pneumonia Patient Outcome 

Research Team (PORT) seperti yang tercantum pada Tabel 2. 
Tabel 2. Sistem Skor pada Pneumonia Komunitas Berdasarkan PORT 

Karakteristik penderita Jumlah Poin 
Faktor demografi  
     Usia : laki-laki Umur (tahun) 
               Perempuan Umur (tahun)-10 
Perawatan dirumah   
Penyakit penyerta +10 
     Keganasan  +30 
     Penyakit hati +20 
     Gagal jantung kongestif +10 
     Penyakit serebrovaskuler +10 
     Penyakit ginjal +10 
Pemeriksaan fisis  
     Perubahan status mental +20 
     Pernafasan > 30 kali/menit +20 
     Tekanan darah sistolik ≥ 90 mmHg +20 
     Suhu tubuh <35o C atau > 40 oC +15 
     Nadi ≥ 125 kali/menit +10 
Hasil laboratorium atau radiologi  
     Analisis gas darah arteri : pH 7,35 +30 
     BUN > 30 mg/Dl +20 
     Natrium < 130 mEq/liter +20 
     Glukosa > 250 mg/dL +10 
     Hematokrit < 30% +10 
     PO2 ≤ 60 mmHg +10 
     Efusi pleura  +10 

         (PDPIa,2003) 
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Selanjutnya dilakukan penjumlahan poin-poin pada hasil PORT. Berdasarkan 

penjumlahan tersebut kemudian jumlah poin pada hasil PORT dikategorikan 

menurut kelas resikonya, sehingga dapat ditentukan penanganan yang harus 

dilakukan, seperti yang tercantum pada Tabel 3. 
Tabel 3.Derajat Skor Resiko Menurut PORT 

Resiko Kelas Jumlah poin Penanganan 
Rendah I 0 Rawat jalan 

 II <70 Rawat jalan 
 III 71-90 Rawat jalan/ rawat inap 

Sedang IV 91-130 Rawat inap 
Berat V >130 Rawat inap 

         (PDPIa, 2003) 

f. Tatalaksana Terapi 

Pengobatan pneumonia terdiri atas terapi antibiotik dan pengobatan suportif. 

Terapi antibiotik sebaiknya diberikan berdasarkan jenis mikroorganisme dan hasil 

uji kepekaannya, tetapi karena beberapa alasan tertentu, yaitu penyakit berat yang 

mengancam jiwa, bakteri patogen yang diisolasi belum pasti sebagai penyebab 

pneumonia, hasil pembiakan bakteri memerlukan waktu. Maka, terapi empiris 

adalah pilihan pertama untuk penderita pneumonia (PDPIa, 2003). 

Perlu diperhatikan ada tidaknya faktor modifikasi pada pasien yaitu keadaan 

yang dapat meningkatkan resiko terjadinya infeksi terhadap mikroorganisme 

patogen tertentu. Faktor modifikasi tersebut terdiri dari: 

1) Pneumokokus resisten terhadap penisilin 

a) Usia diatas 65 tahun. 

b) Selama tiga bulan terakhir menggunakan obat-obat golongan betalaktam. 

c) Pecandu alkohol. 

d) Gangguan kekebalan. 

e) Adanya penyakit penyerta yang multipel. 

2) Bakteri enterik Gram negatif 

a) Tinggal di rumah jompo. 

b) Adanya penyakit kelainan jantung. 

c) Adanya kelainan penyakit yang multipel. 

d) Riwayat penggunaan antibiotik. 
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3) Pseudomonas aeruginosa 

a) Bronkiektasis. 

b) Menggunakan kortikosteroid lebih dari 10 mg/hari. 

c) Pada bulan terakhir menggunakan antibiotik spektrum luas lebih dari 7  

hari (PDPIa, 2003). 

Penatalaksanaan pneumonia komuniti dengan antibiotik empiris dibagi 

menjadi 3 kelompok berdasarkan tingkat keparahannya, yaitu antibiotik empiris 

untuk pasien rawat jalan, rawat inap biasa, dan ruang rawat intensif. Tabel 4 

menunjukkan penentuan terapi antibiotik empiris pada pneumonia komuniti. 
Tabel 4. Antibiotik Empiris pada Pneumonia Komuniti 

Antibiotik Empiris pada Pneumonia Komuniti 
Rawat jalan  1. Tanpa faktor modifikasi: golongan betalaktam atau betalaktam + 

anti betalaktamase. 
2. Dengan faktor modifikasi: golongan betalaktam + 

antibetalaktamase atau flourokuinolon respirasi  
3. Bila dicurigai pneumonia atipik: makrolid baru  

Rawat inap biasa 1. Tanpa factor modifikasi: golongan betalaktam + antibetalaktamse 
iv atau sefalosporin  generasi 2, generasi 3 iv atau flourokuinolon 
respirasi iv. 

2. Dengan faktor modifikasi: sefalosporin  generasi 2, generasi 3iv 
atau flourokuinolon respirasi iv. 

3. Bila curiga disertai infeksi bakteri atipik ditambah makrolid baru. 
Ruang rawat intensif 1. Tidak ada faktor resiko infeksi Pseudomonas: sefalosporin 

generasi 3 iv non Pseudomonas + makrolid baru atau 
flourokuinolon respirasi iv. 

2. Ada faktor resiko infeksi Pseudomonas: sefalosporin anti 
Pseudomonas atau karbapenem iv + flourokuinolon anti 
Pseudomonas (siprofloksasin) iv atau aminoglikosida iv. 

         (PDPIa, 2003) 
  
2. Antibiotik 

a. Definisi Antibiotik 

Antibiotik adalah bahan kimia yang dihasilkan oleh mikroorganisme hidup 

seperti jamur dan bakteri dari tanah. Efek antibiotik adalah membunuh atau 

menghambat tumbuhnya bakteri dan virus. Namun efek toksik pada manusia 

sangat kecil (Tjay dan Rahardja, 2002). 

b. Golongan Antibiotik 

Tiga golongan antibiotik yang sering digunakan dalam terapi pneumonia 

menurut PDPI (2003) antara lain: 
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1) Betalaktam 

Betalaktam mempunyai efek menghambat sintesis dinding sel bakteri 

melalui proses bakteriostatik (melemahkan bakteri) dan bakterisid (membunuh 

bakteri) (Sutedjo, 2008). Terdapat dua jenis antibiotik dari golongan betalaktam, 

yaitu: 

a) Sefalosporin 

Sefalosporin aktif terhadap bakteri Gram positif maupun Gram negatif. 

Terdapat empat generasi sefalosporin berdasarkan aktifitas antimikrobanya, yaitu 

(Gan dan Istiantoro, 2007): 

(1) Sefalosporin generasi pertama 

Golongan ini terutama aktif terhadap bakteri Gram positif, seperti pada 

Staphylococcus aureus, Streptococci viridians, dan Streptococcus pneumoniae. 

Contoh obat dari sefalosporin generasi pertama adalah sefaleksim, sefradin, dan 

sefradoksil. 

(2) Sefalosporin generasi kedua 

Golongan jenis ini lebih aktif terhadap bakteri Gram negatif, seperti 

Haemophylus influenza, Proteus mirabilis, Escherichia coli, dan Klebsiella, tidak 

aktif terhadap Pseudomonas aeruginosa dan enterokokus. Contoh obat 

sefalosporin generasi kedua yang sering digunakan adalah sefoktisin yang aktif 

terhadap bakteri anaerob. 

(3) Sefalosporin generasi ketiga 

Golongan jenis ini aktif terhadap Enterobacteriaceae, termasuk strain 

yang menghasilkan penisilin. Contoh obat golongan ini adalah seftriakson, 

sefotaksim, dan sefiksim. 

(4) Sefalosporin generasi keempat 

Golongan jenis ini dapat digunakan untuk mengatasi infeksi yang resisten 

terhadap sefalosporin golongan ketiga, contoh sefepim. 

b) Penisilin 

Penisilin selain sebagai bakteriostatik (melemahkan bakteri), juga mampu 

sebagai bakterisid (membunuh bakteri). Penisilin terutama efektif pada bakteri 
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Gram positif seperti Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumonia, dan 

Streptococcus viridians  (Widjajanti, 1988). 

2) Kuinolon 

Daya antibakteri kuinolon besar terutama pada pneumonia komunitas yang 

disebabkan oleh bakteri Gram positif dan Gram negatif. Gatifloksasin, 

moksifloksasin, gemifloksasin, dan levofloksasin merupakan contoh obat yang 

termasuk dalam golongan kuinolon yang sering digunakan. Mekanisme golongan 

ini adalah dengan menghambat DNA-girase (Gan dan Istiantoro, 2007). 

3) Makrolida 

 Eritromisin merupakan golongan makrolida yang pertama, namun profil 

keamanannya lebih rendah dibanding golongan makrolida yang baru. Makrolida 

baru yang terbukti lebih aman dan mempunyai profil farmakokinetik yang 

mengalami peningkatan (waktu paruh plasma lebih panjang, penetrasi ke jaringan 

lebih besar) adalah azitromisin dan roksitromisin. Makrolida aktif terhadap bakteri 

Gram positif (Depkes, 2005). 

3. Penilaian Kualitas Penggunaan Antibiotik 

Salah satu alat yang dapat digunakan untuk menilai kualitas penggunaan 

antibiotik adalah dengan metode Gyssens. Penilaian dapat dilakukan dengan 

menelusuri data pasien dari rekam medik. Diagram alur metode Gyssens dapat 

digunakan untuk mengevaluasi berbagai aspek peresepan antibiotik, meliputi: 

ketepatan waktu pemberian, dosis, interval pemberian, rute pemberian, lama 

pemberian, keefektifan antibiotik, keamanan antibiotik, segi harga dari antibiotik, 

dan spektrum antibiotik (Kemenkes RI, 2011). 

Langkah penilaian kualitas penggunaan antibiotik dengan metode Gyssens 

sebagai berikut:  

a. Mengumpulkan informasi berupa data diagnosis, keadaan klinis pasien, jenis 
dan regimen antibiotik yang digunakan untuk melakukan penilaian kualitas. 

b. Dilakukan penilaian pada setiap pasien sesuai dengan alur Gyssens. 
c. Hasil penilaian dimasukkan pada kategori yang sesuai (Kemenkes RI, 2011). 
 

 


