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ABSTRAK 

 
Pneumonia merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri dengan angka 

kematian yang cukup tinggi.Antibiotik digunakan dalam terapi pneumonia karena dapat 
menghambat pertumbuhan atau membunuh bakteri. Penggunaan antibiotik yang tidak tepat 
menyebabkan pengobatan menjadi kurang efektif, keamanan obat menurun, tingginya 
resistensidan biaya pengobatan.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat gambaran 
dan kualitas penggunaan antibiotik di Balai Kesehatan “X” Surakarta Tahun 2012-
2013.Penelitian dilakukan secara non eksperimental (observasional) dengan metode 
deskriptif.Data diperoleh dari penelusuranrekam medik secara retrospektif. Teknik 
sampling yang digunakan adalah purposive samplingdengan kriteria inklusi: pasien rawat 
inap, terdiagnosa pneumonia, dan mendapatkan antibiotik. Analisis data  menggunakan 
diagram alur metode Gyssens. Dari 36 pasien yang terdiagnosa pneumonia,ditemukan 
penggunaan antibiotik levofloksasin (58,33%), sefotaksim (25%), sefradin (19,44%), 
seftriakson (13,5%), azitromisin (8,33%), sefazidim (2,8%), dan sefuroksim (2,8%). Kajian 
kualitas antibiotik pneumonia diperoleh hasil 4 antibiotik (11,11%) termasuk kategori 0 
(antibiotik rasional), 16 antibiotik (44,44%) kategori IVA (tersedia antibiotik lain yang 
lebih efektif), 2 antibiotik (5,55%)  kategori IVB (tersedia antibiotik lain yang kurang 
toksik), 1 antibiotik (2,8%) kategori IVC (tersedia antibiotik lain yang lebih murah), dan 
13 antibiotik (36,1%) kategori IVD (tersedia pilihan antibiotik lain yang lebih sempit 
spektrumnya). 

 
Kata kunci: pneumonia, antibiotik, metode Gyssens 
 

ABSTRACT 
 

Pneumonia is a disease caused by a bacterial infection with a high mortality rate. 
Antibiotic was usedin the treatment of pneumonia because it can inhibit the growth or kill 
the bacteria. Inappropriate use of  antibiotics lead to ineffective treatment, decrease of 
patient safety, high of resistance also the treatment cost. The purpose of this study are to 
know the description and the quality of antibiotic use, in the “X” Health Center of 
Surakarta among 2012-2013. This study used non-experimental (observational) with 
descriptive methods. Data were retrospectively obtained from medical records. Purposive 
sampling was used as the sampling technique with the criteria of inclusion: hospitalized, 
diagnosed as pneumonia, and got antibiotics. The data was analizedbyflowcharts Gyssens 
method. 36 patients who were diagnosed as pneumonia, use of levofloxacin (58.33%), 
cefotaxime (25%), cephradine (19.44%), ceftriaxone (13.5%), azithromycin (8.33%), 
cefazidime (2.8%), and cefuroxime (2.8%). Quality assessment of pneumonia antibiotics 
showedthat 4 antibiotics (11.11%) are 0 category (rationalantibiotics), 16 antibiotics 
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(44.44%)  are IVA category  (there were other antibiotics which  more effective), 2 
antibiotics (5.55%) are IVB category (there were other less toxic antibiotics), 1 antibiotic 
(2.8%) is IVC category  (there were other cheaper antibiotics), and 13 antibiotics (36.1%) 
are IVD category  (there were other narrow spectrum antibiotics). 

 
Keywords: pneumonia, antibiotics,  Gyssens method 
 
PENDAHULUAN 

Pneumonia adalah kondisi inflamasi akut pada parenkim paru-paru yang 

diakibatkan oleh suatu infeksi bakteri (Price danWilson, 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). 

Pada umumnya terapi empiris untuk pneumonia yang digunakan adalah agen 

antibiotik (Tjay dan Rahardja, 2007).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).Penggunaan antibiotik yang tidak tepat 

mengakibatkan hal-hal merugikan seperti pengobatan kurang efektif, tingkat keamanan 

pasien menurun, meluasnya resistensi, dan mahalnya biaya pengobatan (Kemenkes, 2011). 

Berdasarkan dari uraian di atas, maka penelitian ini dikembangkan dengan harapan 

agar mendapatkan gambaran penggunaan antibiotik di Balai Kesehatan “X” Surakarta, 

sekaligus mengetahui kualitas penggunaan antibiotiknya dibandingkan dengan standar 

Pedoman Diagnosis dan Penatalaksanaan Pneumonia Komuniti di Indonesia (PDPIa, 

2003). Standar penatalaksanaan pneumonia komuniti yang diacu tersaji pada Tabel 1.  
Tabel 1. 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 faktor 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) 
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Salah satu alat yang dapat digunakan untuk menilai kuailitas penggunaan antibiotik 

adalah dengan diagram alur metode Gyssens. Penilaian dapat dilakukan dengan menelusuri 

data dari rekam medikpasien. Diagram alur Gyssens dapat digunakan untuk mengevaluasi 

berbagai aspek peresepan antibiotik yang meliputi: ketepatan waktu pemberian, dosis, 

interval pemberian, rute pemberian, lama pemberian, keefektifan antibiotik, keamanan 

antibiotik, segi harga dari antibiotik, dan spektrum antibiotik. 

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). 

 
METODE PENELITIAN 

1. Rancangan Penelitian 

Penelitian dilakukan secara non eksperimental (observasional) yaitu penelitian 

dengan menggunakan data-data yang telah ada tanpa memberikan intervensi terhadap 

subjek uji.Hasil penelitian disusun berdasarkan metode deskriptif non-analitik yaitu suatu 

metode yang dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang suatu keadaan secara 

objektif. Data diperoleh dari penelusuran catatan rekam medik pasien secara retrospektif 

yaitu menelusuri data dari rekam medik pasien pada kasus yang telah lampau. 

2. Batasan Operasional 

a. Kajian penggunaan antibiotik dengan metode Gyssens adalah melakukan kajian 

peresepan antibiotik yang meliputi: ketepatan waktu pemberian, dosis, interval 

pemberian, rute pemberian, lama pemberian, keefektifan antibiotik, keamanan 

antibiotik, segi harga dari antibiotik, dan spektrum antibiotik. 

b. Pneumonia yang dimaksud adalah pasien yang terdiagnosa pneumonia dengan kode J18 

pada catatan rekam medik pasien di Balai Kesehatan “X” Surakarta. 

3. Alat dan Bahan 

a. Alat penelitian 

Alat yang digunakan pada penelitian ini adalah lembar pengumpulan data pasien, 

diagram alur Gyssens (Gyssens clasification), dan pedoman Diagnosis dan 

Penatalaksanaan Pneumonia Komuniti di Indonesia tahun 2003. 
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b. Bahan penelitian 

Bahan yang digunakan selama penelitian adalah catatan rekam medik pasien 

periode tahun 2012-2013di Balai Kesehatan “X” Surakarta. 

4. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Populasi pada penelitian ini adala pasien dengan diagnosa pneumonia yang 

tercatat dalam kartu rekam medik selama tahun 2012-2013 di Balai Kesehatan “X” 

Surakarta. 

b. Sampel 

 Sampel pada penelitian ini adalah pasien pneumonia di Balai Kesehatan “X” 

Surakarta yang terpilih. Sampel yang dipilih adalah sampel yang memenuhi kriteria 

inklusi (pasien rawat inap, pasien dengan diagnosa pneumonia.Didapatkan jumlah 

sampel sebanyak 36 pasien untuk periode tahun 2012-2013. 

5. Teknik Sampling 

Pengumpulan data secara retrospektif dari rekam medik pasien pneumonia di Balai 

Kesehatan “X” Surakarta selama tahun 2012-2013 dengan menggunakan tehnikpurposive 

sampling, yaitu pemilihan sampel berdasarkan ciri-ciri yang sesuai kriteria inklusi. 

6. Analisis Data 

Analisis data dilakukan dengan metode analisis deskriptif. 

7. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakasanakan di Balai Kesehatan “X” Surakarta. 

8. Jalannya Penelitian 

Berikut langkah-langkah penelitian yang dilakukan: 

a. Penelusuran catatan rekam medik pasien pneumonia. 

b. Mencatat data pasien. 

c. Evaluasi penggunaan antibiotik pada pasien pneumonia dengan menggunakan metode 

Gyssens. Diagram alur penilaian kualitas pemberian antibiotik metode Gyssens dapat 

dilihat pada Gambar 1. 
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Gambar 1.Diagram alur penilaian kualitas pemberian antibiotik metode Gyssens 

Setelah dievaluasi berdasarkan alur penilaian kualitas penggunaan antibiotik 

dengan metode Gyssens, antibiotik tersebut dikelompokkan menurut kriteria yang sesuai. 

Tabel 2 berikut menunjukkan kriteria kualitas penggunaan antibiotik berdasarkan metode 

Gyssens. 

 

 

Mulai 

Data lengkap 

Antibiotik sesuai 
indikasi 

Alternatif lebih efektif 

Alternatif kurang  toksik 

tidak 

ya 

tidak 

ya 

ya 

VI stop

V stop 

IVb

IVa 
ya 

tidak 

Alternatif lebih murah 

tidak 
ya IVc

Alternatif spektrum 
lebih sempit 

tidak 

Pemberian 
terlalu lama 

Pemberian 
terlalu singkat 

Tepat dosis IIa 

IIIa 

tidak 

Tepat interval IIb 

Tepat rute

Tepat timing I 

Tidak termasuk I- 0 

IVd ya 

ya ya 

IIIb 

ya 

ya 

IIc 

ya 

ya 

tidak tidak tidak 

tidak 

tidak 

tidak 
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Tabel 2. Kriteria Kualitas Penggunaan Antibiotik Berdasarkan Metode Gyssens 

Kategori Keterangan 
0 Penggunaan antibiotik sesuai, termasuk tepattiming (timing pemberian tidak terlalu awal dan 

tidak terlambat) 
I Penggunaan antibiotik sesuai, tetapi timing pemberian tidak tepat
II Penggunaan antibiotik sesuai, tetapi tidak tepat: 

a. Dosis 
b. Interval 
c. Rute 

III Penggunaan antibiotik sesuai, tetapi tidak tepat dalam  lama pemberian karena: 
a. Terlalu lama 
b. Durasi terlalu singkat 

IV Penggunaan antibiotik sesuai, tetapi tidak tepat jenisnya karena: 
a. Ada pilihan antibiotik lain yang lebih efektif 
b. Ada pilihan antibiotik lain yang kurang toksik 
c. Ada pilihan antibiotik lain yang lebih murah 
d. Ada pilihan antibiotik lain yang lebih sempit spektrumnya

V Penggunaan antibiotik tanpa indikasi 
VI Catatan medik tidak lengkap untuk dievaluasi 

 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Deskripsi Pasien Pneumonia 
a. Karakteristik Pasien Pneumonia Berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin 

Tabel 3 menyajikan distribusi pasien pneumonia berdasarkan umur dan jenis 

kelamin di Balai  Kesehatan“X” Surakarta Tahun 2012-2013. 
Tabel 3. Distribusi Pasien Pneumonia Berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin di Balai Kesehatan “X” 

Surakarta Tahun 2012-2013. 

No Umur 
(Tahun) 

Jenis Kelamin 

Frekuensi Persentase
(%) 

Laki-laki Perempuan 
Jumlah Persentase 

(%) 
Jumlah Persentase 

(%) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

33-40 
41-50 
51-60 
61-70 
71-80 
81-85 

3 
4 
5 
4 
4 
1 

8,3 
11,1 
13,9 
11,1 
11,1 
2,8 

2 
2 
4 
3 
4 
0 

5,6 
5,6 
11,1 
8,3 
11,1 

0 

5 
6 
9 
7 
8 
1 

13,9 
16,7 
25 

19,4 
22,2 
2,8 

Jumlah 21 58,3 15 41,7 36 100 
 
Dari keseluruhan jumlah pasien pneumonia tahun 2012-2013 di Balai Besar 

Kesehatan Paru Masyarakat Surakarta berdasarkan jenis kelamin, laki-laki lebih banyak 

dibanding perempuan. Jumlah pasien laki-laki sebanyak 21 (58,3%) dan jumlah pasien 

perempuan sebanyak 15 (41,7%). Berdasarkan umur, penyakit pneumonia banyak 

menyerang pasien umur 51-60 tahun yaitu sebanyak 9 pasien (25%).Hal ini disebabkan 

karena semakin bertambahnya umur, sistem imun tubuh akan semakin menurun sehingga 

tubuh mudah terserang bakteri. Keterangan tersebut sesuai dengan penjelasan Edward 

(2012) bahwa penyakit pneumonia banyak menyerang anak kecil, orang tua, dan pasien 



7 
 

dengan penurunan kekebalan tubuh. Angka kejadian pneumonia pada umur 61-85 tahun 

lebih sedikit dibandingkan dengan umur 51-60, sesuai keterangan Depkes (2013) bahwa 

penduduk terbanyak di Indonesia adalah umur 15-59 yaitu sebanyak 59,72% sisanya 

adalah umur < 15 tahun sebanyak 32,72% dan umur > 60 tahun 7,65%. 

2. Karakteristik Berdasarkan Diagnosis Penyakit Pneumonia 

a. Klasifikasi Pneumonia 

Pneumonia dapat diklasifikasikan berdasarkan gambaran radiologi atau distribusi 

penyakitnya. Klasifikasi pneumonia pasien rawat inap di Balai Kesehatan “X” Surakarta 

Tahun 2012-2013 tersaji pada Tabel 4. 
Tabel 4. Klasifikasi Pneumonia Pasien Rawat Inap di Balai Kesehatan “X” Surakarta Tahun 2012-

2013 
Klasifikasi Pneumonia No Kasus Frekuensi Persentase (%)
Pneumonia (unspecific) 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 

22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 36 
30 83,3 

Bronkopneumonia 3, 12, 19, 32, 33, 25 6 16,7 
Jumlah  36 100 
 
Dari 36 catatan rekam medik pasien terbagi menjadi 2 klasifikasi pneumonia yaitu 

30 pasien terdiagnosa pneumonia (unspecific)dan 6 pasien lainnya terdiagnosa 

bronkopneumonia. 

b. Pneumonia Dengan Penyakit Penyerta 

Tabel 5menunjukkan adannya penyakit penyerta pasien pneumonia di Balai 

Kesehatan “X” Surakarta Tahun 2012-2013. 
Tabel 5. Distribusi Penyakit Penyerta Pasien Pneumonia di Balai Kesehatan “X” Surakarta Tahun 

2012-2013 
Penyakit Penyerta Frekuensi Persentase (%) 

Tanpa penyakit penyerta (Pneumonia murni) 14 38,9 
Tuberkulosis paru 7 19,4 

Hipertensi 2 5,5 
Gastritis 2 5,5 

Bronkhitis akut 2 5,5 
Anemia 1 2,8 

Kardiomegali 1 2,8 
Cegukan 1 2,8 

Edema paru kardiogenik 1 2,8 
Bronkhitis + asma 1 2,8 

Oedem pulmonary+  tuberkulosis paru 1 2,8 
Efusi pleura 1 2,8 

Penyakit paru obstruksi kronik (PPOK) + 
eksaserbasi akut 

1 2,8 

Anemia + cardiomegaly 1 2,8 
Jumlah 36 100 

 
Dari tabel di atas didapatkan hasil bahwa pasien yang terdiagnosis pneumonia 

murni sebanyak 14 (38,9%) pasien, sedangkan penyakit penyerta yang terbanyak adalah 

tuberkulosis paru sebanyak 7 pasien (19,4%).  



8 
 

 

3. Karakteristik Obat 

a. Obat Antibiotik 

Pneumonia adalah kondisi inflamasi akut pada parenkim paru-paru yang 
diakibatkan oleh suatu infeksi bakteri (Price danWilson, 1994), sehingga terapi yang 
diberikan haruslah yang mampu menghambat pertumbuhan atau membunuh bakteri, agen 
tersebut adalah antibiotik.Antibiotik sangat disarankan pada pengobatan empiris penyakit 
pneumonia (Tjay dan Rahardja, 2007). Penggunaan antibiotik pada pengobatan  
pneumonia di Balai Kesehatan “X” Surakarta tersaji pada Tabel 6. 
Tabel 6. Penggunaan Antibiotik Pada Pengobatan Pneumonia di Balai Kesehatan “X” Surakarta 

Tahun 2012-2013 
Golongan Antibiotik Kandungan Antibiotik Frekuensi Persentase 

(%) 
n=36 

Kuinolon 
Sefalosporin generasi 3 

 
Sefalosporin generasi 1 

Makrolida 

Levofloksasin 
Sefotaksim, Seftriakson, Sefazidim, Seftriakson, 

Sefuroxim 
Sefradin 

Azitromisin 

21 
16 
 
7 
3 

58,33 
44,44 

 
19,44 
8,33 

 
Dari 36 pasien, 21 pasien (58,33%) mendapatkan antibiotik golongan kuinolon 

dengan kandungan levofloksasin. Levofloksasin merupakan antibiotik yang bekerja dengan 
cara menghambat DNA gyrase(ISFI, 2008). Antibiotik terbanyak yang digunakan setelah 
levofloksasin berturut-turut adalah sefotaksim (25%), sefradin (19,44%), seftriakson 
(13,5%), azitromisin (8,33%), sefazidim (2,8%), dan sefuroksim (2,8%). 
b. Obat Non Antibiotik Pneumonia 

Obat-obat non antibiotik diberikan guna untuk mengatasi gejala, efek samping dari 

suatu obat, maupun penyakit yang menyertai penderita pneumonia.Obat-obat non 

antibiotik pneumoniatersaji pada Tabel 7. 

Obat non antibiotik pneumonia yang paling banyak digunakan adalah cairan infus 

ringer laktat sebesar (97,2%). Pada pasien rawat inap yang mengalami ketidakseimbangan 

cairan tubuh perlu diberikan cairan elektrolit yang berfungsi mengembalikan perfusi dan 

hidrasi jaringan (Irawan, 2007). 

Urutan obat non antibiotik pneumonia kedua yang banyak digunakan adalah 

mukolitik, sebanyak 32 pasien(88,9%) dari 36 pasien mendapatkan mukolitik. Mukolitik 

adalah suatu obat pengencer dahak. Gejala klinis yang sering muncul pada pasien 

pneumonia adalah batuk dengan dahak purulen yang kadang-kadang bercampur darah 

(RSUD Soetomo, 1994), maka tujuan pemberian mukolitik adalah agar dahak dapat 

diencerkan sehingga mudah dikeluarkan. 
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Tabel 7. Penggunaan Obat Non Antibiotik Pada Pengobatan Pneumonia di Balai Kesehatan “X” 
Surakarta Tahun 2012-2013 

Kelas Terapi Nama Obat Frekuensi Total Frekuensi  Presentase (%) 
n=36 

Elektrolit Infus ringer laktat 35 35 97,2 
Mukolitik  Ambroxol  

Endosteine 
Acetyl cystein 

23 
8 
1 

32 88,9 

Antitukak Ranitidin 
Lanzoprazole 

Omeprazol 
Sukralfat

18 
2 
1 
3

24 66,7 

Bronkodilator Aminophilin 
Salbutamol 

3 
12 

15 
 41,7 

Analgesik antipiretik Parasetamol  14 14 39 
Anti emetik Ondasetron 

Metoklopramid 
Domperidon 

2 
4 
2 

11 30,5 

Anti alergi  Metil prednisolon 
Mebhydrolin napadisylate 

Dexametason  

5 
2 
3 

10 27,7 

Hepatoprotektor  Proliver 
Curcuma  

Lesifit  

3 
3 
1 

7 
19,4 

Diuretik  Furosemid  6 6 16,7 
Anti tuberculosis Rifampisin/ isoniazid/ pirazinamid/ 

etambutol 6 6 16,7 

Anti angina Isosorbid dinitrat 
Nifedipin 

5 
1 6 16,7 

Vitamin  Imunos  
Vitamin C 
Vitamin K  

3 
1 
1 

5 13,9 

Obat batuk  Dekstrometrofan 
Gliseril guaiakolat 

Codein anhidrat 

1 
2 
2 

5 13,9 

Antasida  Antasid 4 4 11,1 
Anti hipokalemia KCl 

Renapar 
2 
1 3 8,3 

Anti diabetes melitus Glibenklamid  2 2 5,5 
Anti ansietas Alprazolam  1 1 2,8 

Anti fungi Nistatin 1 1 2,8 
Vasopresor  Dopamin  1 1 2,8 

Anti faringitis Hexetide  1 1 2,8 
Anti diare Loperamid 1 1 2,8 

Anti inflamasi Natrium diklofenak 1 1 2,8 
 

4. Kajian Penggunaan Antibiotik Dengan Metode Gyssens 

Dari catatan rekam medik 36 pasien yang telah terdokumentasi ditemukan sebanyak 

47 regimen antibiotik yang diresepkan, tidak semua pasien mendapatkan 1 jenis antibiotik 

namun terdapat 11 pasien yang mendapatkan kombinasi 2 jenis antibiotik. Tabel 8 berikut 

merupakan hasil kajian kualitas penggunaan antibiotik berdasarkan metode Gyssens di 

Balai Kesehatan “X” Surakarta Tahun 2012-2013. 
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Tabel 8. Hasil Kajian Kualitas Penggunaan Antibiotik Pneumonia Dengan Metode Gyssens di Balai 
Kesehatan “X” Surakarta Tahun 2012-2013 

Kategori Keterangan Golongan 
Antibiotik 

Kandungan 
Antibiotik 

No. Kasus Frekuensi Presentase 
(%) 

0 Penggunaan antibiotik 
sesuai, termasuk tepat 
timing  (timing 
pemberian tidak terlalu 
awal dan tidak 
terlambat) 

Sefalosporin 
generasi 3 Sefotaksim 3, 6, 35, 36 4 11,11 

IV Penggunaan antibiotik 
sesuai, tetapi tidak 
tepat jenisnya karena:  

     

A Ada pilihan antibiotik 
lain yang lebih efektif 

Sefalosporin 
generasi 1 

 
Kombinasi 2 

antibiotik 

Sefradin  
 
 

Seftriakson+ 
Sefradin 

Sefazidim+ 
Azitromisin 
Sefotaksim+ 

Levofloksasin 
Levofloksasin

+Sefradin 
Seftriakson+ 
Azitromisin 

Levofloksasin
+Azitromisin 
Seftriakson+ 

Levofloksasin 

8, 10, 11, 21, 34 
 
 
7 
 
9 
 

 12, 13, 16, 19,  
32 
17 
 

22 
 

24 
 

31 

16 44,44 

B Ada pilihan antibiotik 
lain yang kurang toksik 

Sefalosporin 
generasi 3 

Seftriakson  14, 23 2 5,55 

C Ada pilihan antibiotik 
lain yang lebih murah 

Sefalosporin 
generasi 2 

Sefuroksim  33 1 2,8 

D Ada pilihan antibiotik 
lain yang lebih sempit 
spektrumnya 

Kuinolon  Levofloksasin 1, 2, 4, 5, 15, 
18, 20, 25, 26, 
27, 28, 29, 30 

13 36,1 

Jumlah     36 100 
 
 Berdasarkan tabel 8di atas didapatkan hasil kajian kualitas penggunaan antibiotik 

menurut metode Gyssens bahwa 4 antibiotik (11,11%) termasuk dalam kategori 0 yaitu 

penggunaan antibiotik sesuai, termasuk tepat timing, timing pemberian tidak terlalu awal 

dan tidak terlambat (antibiotik rasional). Sisanya adalah penggunaan antibiotik tidak 

rasional dengan rincian sebesar 16 antibiotik (44,44%) masuk kategori IVA yaitu 

penggunaan antibiotik sesuai, tetapi tidak tepat jenisnya karena ada pilihan antibiotik lain 

yang lebih efektif. Dua antibiotik (5,55%) masuk kategori IVB yaitu penggunaan antibiotik 

sesuai, tetapi tidak tepat jenisnya karena ada pilihan antibiotik lain yang kurang toksik. 

Satu antibiotik (2,8%) masuk kategori IVC yaitu penggunaan antibiotik sesuai, tetapi tidak 

tepat jenisnya karena ada pilihan antibiotik lain yang lebih murah dan 13 antibiotik 

(36,1%) masuk kategori IVD yaitu penggunaan antibiotik sesuai, tetapi tidak tepat jenisnya 

karena ada pilihan antibiotik lain yang lebih sempit spektrumnya. 
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Peresepan antibiotik yang termasuk dalam kategori 0 adalah peresepan antibiotik 

yang rasional, artinya antibiotik tersebut sesuai dengan diagnosa (keadaan klinis dan hasil 

laboratorium) pasien, indikasi antibiotik, regimen dosis, keamanan, dan harga. Antibiotik 

yang rasional tersebut adalah sefotaksim yang merupakan antibiotik golongan sefalosporin 

generasi 3. 

 Antibiotik golongan sefalosporin generasi I dan kombinasi 2 jenis antibiotik 

termasuk dalam kategori IVA yaitu penggunaan antibiotik sesuai, tetapi tidak tepat 

jenisnya karena ada pilihan antibiotik lain yang lebih efektif. Hal ini dikarenakan antibiotik 

golongan sefalosporin generasi I dan peresepan kombinasi 2 jenis antibiotik tidak 

tercantum pada Pedoman Diagnosis dan Penatalaksanaa Pneumonia Komuniti di Indonesia 

(2003) sehingga termasuk dalam kategori IVA. Terdapat 2 pasien yang mendapatkan 

kombinasi 2 antibiotik dengan golongan makrolida (sefazidim+azitromisin, 

seftriakson+azitromisin), sementara pada  PDPI (2003) tertulis bahwa makrolida hanya 

ditambahkan pada pasien yang dicurigai disertai infeksi bakteri atipik, namun pada catatan 

rekam medik tidak tertulis pasien tersebut terkena infeksi bakteri atipik. Terdapat 1 pasien 

yang mendapatkan 2 kombinasi antibiotik (sefotaksim+levofloksasin) sedangkan pasien 

tersebut mengalami komplikasi dengan penyakit paru obstruksi kronik (PPOK), belum 

dapat dipastikan apakah antibiotik tersebut diresepkan guna mengobati pneumonia atau 

PPOK yang menyertai, mengingat pengobatan antibiotik untuk PPOK mirip dengan 

pengobatan pneumonia (PDPI, 2003b).  

 Antibiotik yang termasuk dalam kategori IVB yaitu penggunaan antibiotik sesuai, 

tetapi tidak tepat jenisnya karena ada pilihan antibiotik lain yang lebih aman. Hal ini 

dikarenakan antibiotik seftriakson golongan sefalosporin generasi 3 tidak sesuai dengan 

keadaan fisiologis dan patologis pasien (tidak tepat pasien). Pasien dengan nilai 

laboratorium SGOT, SGPT, ureum, dan kreatinin lebih tinggi dari rentang normalnya yang 

mengindikasikan adanya gangguan pada hati dan ginjal, sedangkan di BNF 59 (2005) 

tertulis bahwa seftriakson dapat menyebabkan kerusakan ginjal dan hati, sehingga jika 

antibiotik tetap digunakan akan memperparah keadaan pasien. 

 Terdapat 1 peresepan antibiotik yang temasuk kategori IVC yaitu penggunaan 

antibiotik sesuai, tetapi tidak tepat jenisnya karena ada pilihan antibiotik lain yang lebih 

murah, yaitu antibiotik golongan sefalosporin dengan nama dagang oxtercid yang 

mengandung sefuroksim. Celocid dengan kandungan dan khasiat yang sama dengan 

oxtercid mempunyai harga yang lebih murah, walaupun kedua antibiotik tersebut 

mempunyai selisih harga yang tidak terlalu jauh yaitu Rp. 2000,00 namun berpengaruh 
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besar bagi pasien dengan ekonomi menengah kebawah. Harga oxtercid vial 750 mg x 1 

adalah Rp. 47.000,00 sedangkan harga celocid vial 750 mg x 1 adalah Rp. 45.000,00 

(MIMS, 2010). Tetapi setelah ditelusi lebih lanjut, celocid tidak tercantum pada 

formularium Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Surakarta. 

 Antibiotik yang termasuk kategori IVD yaitu penggunaan antibiotik sesuai, tetapi 

tidak tepat jenisnya karena ada pilihan antibiotik lain yang lebih sempit spektrumnya. Hal 

tersebut dikarenakan dokter meresepkan antibiotik spektrum yang lebih luas dibanding 

antibiotik yang tertera pada Pedoman Diagnosis dan Penatalaksanaan Pneumonia Komuniti 

di Indonesia (2003) seperti antibiotik levofloksasin golongan kuinolon yang mempunyai 

spektrum lebih luas dibanding antibiotik golongan sefalosporin generasi 2 atau generasi 3. 

Semua antibiotik yang dievaluasi pada penelitian ini diberikan sebagai terapi empiris yang 

bertujuan untuk eradikasi atau penghambatan pertumbuhan bakteri yang diduga menjadi 

penyebab infeksi, sebelum diperoleh hasil pemeriksaan mikrobiologi, sehingga antibiotik 

yang diberikan adalah antibiotik spektrum luas. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN  

1. Kesimpulan 

a. Gambaran penggunaan antibiotik pneumonia di Balai Kesehatan “X” Surakarta tahun 
2012-2013 dari 36 sampel pasien adalah 58,33% pasien menggunakan antibiotik 
levofloksasin, 25% menggunakan sefotaksim, 19,44% menggunakan sefradin, 13,5% 
menggunakan seftriakson, 8,33% menggunakan azitromisin, 2,8% menggunakan 
sefazidim, dan 2,8% menggunakan sefuroksim. 

b. Kajian kualitas penggunaan antibiotik pneumonia di Balai Kesehatan “X” Surakarta 

Tahun 2012-2013 berdasarkan metode Gyssens dari 36 sampel pasien dan 47 regimen 

antibiotik menunjukkan 4 antibiotik (11,11%) termasuk dalam kategori 0 (antibiotik 

rasional), 16 antibiotik (44,44%) kategori IVA (tersedia antibiotik lain yang lebih 

efektif), 2 antibiotik (5,55%) kategori IVB (tersedia antibiotik lain yang kurang toksik), 

1 antibiotik (2,8%) kategori IVC (tersedia antibiotik lain yang lebih murah), dan 13 

antibiotik (36,1%) kategori IVD (tersedia antibiotik lain yang lebih sempit 

spektrumnya). 

2. Saran 

a. Perlu dilakukan penelitian yang sama pada rumah sakit yang berbeda untuk mengetahui 

gambaran penggunaan antibiotik pneumonia dan kualitas penggunaan antibiotiknya. 
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b. Perlu dilakukan penelitian dengan metode yang berbeda misalnya penelitian secara 

prospektif untuk mengetahui perkembangan pasien terkait obat-obat yang digunakan. 
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