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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kesehatan adalah suatu keadaan yang dikatakan sempurna baik secara fisik, 

mental, spiritual, maupun sosial. Seseorang yang berada dalam keadaan sehat 

memungkinkan dirinya untuk hidup produktif secara sosial maupun secara 

ekonomis (Undang-undang RI No.36 Tahun 2009). Salah satu upaya untuk 

mendapatkan keadaan sehat dari kondisi yang semula sakit adalah dengan 

melakukan pengobatan. 

Upaya dari seseorang untuk mengobati dirinya sendiri dapat diartikan sebagai 

Swamedikasi. Tindakan swamedikasi telah menjadi pilihan alternatif yang banyak 

dipilih masyarakat untuk meredakan/menyembuhkan keluhan kesehatan ringan 

atau untuk meningkatkan keterjangkauan akses terhadap pengobatan (Kartajaya et 

al, 2011). Salah satu jenis obat yang sering digunakan oleh masyarakat dalam 

tindakan swamedikasi adalah antibiotik. Pada kenyataannya, antibiotik (AB) 

adalah obat yang sangat dikenal, bukan hanya oleh kalangan medis, tetapi juga 

oleh masyarakat. Sayangnya, sebagian besar dari masyarakat mengenal antibiotik 

secara salah (Sadikin, 2011), dan ini terbukti dalam data yang memperlihatkan 

frekuensi tingginya penggunaan antibiotik tanpa resep dokter. 

Penelitian di Riyadh, Saudi Arabia telah menunjukan tingginya penggunaan 

antibiotik tanpa resep dokter yaitu 77,6%. Data tersebut juga memperlihatkan 

penggunaan antibiotik tertinggi yaitu untuk mengobati sakit tenggorokan dan 

diare (90%), diikuti oleh infeksi saluran kencing (75%), bronchitis akut (73%), 

otitis media (51%) dan sinusitis akut (40%).Metronidazole (89%) dan 

Ciprofloxacin (86%) yang umumnya diberikan untuk diare dan infeksi saluran 

kencing, sedangkan amoksisilin/klavulanat diberikan (51%) untuk kasus lainnya. 

Sedangkan, sebuah penelitian multisenter di 12 rumah sakit  di Turki 

mendapatkan hasil penggunaan antibiotik yang tidak tepat terbanyak pada kasus 

infeksi saluran pernapasan (56,5%) (Ceyhan et al, 2010). Disisi lain, tak satupun 
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dari apoteker bertanya kepada pembeli mengenai riwayat alergi antibiotik atau 

memberikan informasi mengenai antibiotik (Abdulhak et al, 2011). 

Telah tercatat pada tahun 2013, sejumlah 103,860 atau 35,2% dari 294.959 

RT di Indonesia menyimpan obat untuk swamedikasi, dengan proporsi tertinggi 

berada di DKI Jakarta (56,4%) dan terendah di Nusa Tenggara Timur (17,2%). 

Rata-rata sediaan obat yang disimpan hampir 2 macam. Dari 35,2% RT yang 

menyimpan obat, proporsi RT yang menyimpan obat keras sebesar 35,7% dan 

penyimpanan obat antibiotik sebesar 27,8%. Dengan adanya obat keras dan 

antibiotik yang disimpan untuk swamedikasi telah menunjukan penggunaan obat 

yang tidak rasional. Terdapat 86,1% RT telah menyimpan antibiotik yang 

diperoleh tanpa resep dokter (Riskesdas, 2013). Berdasarkan sebuah penilitan, 

pada 559 responden di kota Yogyakarta, sebesar 7,3% responden menggunakan 

antibiotik untuk swamedikasi dalam kurun waktu 1 bulan (Widayati, 2011). 

Banyak dampak atau efek yang diberikan jika menggunakan antibiotik secara 

bebas atau tanpa melalui resep doker, salah satunya adalah terjadinya resistensi 

terhadap antibiotik. Suatu kemampuan bakteri dalam menetralisir dan 

melemahkan daya kerja antibiotik disebut dengan resistensi. Masalah resistensi 

terhadap antibiotik selain berdampak pada morbiditas dan mortalitas, juga 

memberi dampak negatif terhadap ekonomi dan sosial yang sangat tinggi. Pada 

awalnya kejadian resistensi terjadi di tingkat rumah sakit, tetapi lambat laun juga 

berkembang di lingkungan masyarakat, khususnya Streptococcus pneumonia 

(SP), Staphylococcus aureus, dan Escherichia coli (Peraturan Menteri Kesehatan, 

2011). 

Dengan meningkatnya penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri, 

pengunaan antibiotik justru makin menimbulkan resistensi di seluruh dunia 

(Scientific Journal of Pharmaceutical development and Medical Application, 

2012). Penyakit infeksi menjadi pembunuh terbesar dalam dunia anak-anak dan 

dewasa muda. Kejadian Infeksi mencapai lebih dari 13 juta kematian per tahun di 

negara berkembang. Telah tercatat, penyakit infeksi di Indonesia masih termasuk 

dalam 10 penyakit terbanyak, dimana terdapatnya 28,1% penyakit infeksi telah 
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terjadi di Indonesia (Riskesdas, 2007). Meluasnya penggunaan antibiotik yang 

tidak tepat merupakan masalah besar dalam kesehatan masyarakat dan keamanan 

pasien (Roger et al, 2015). Hasil studi di Indonesia, Pakistan dan India, telah 

menunjukan bahwa lebih dari 70% pasien telah diresepkan antibiotik dan hampir 

90% pasien mendapatkan suntikan antibiotik yang sebenarnya tidak 

diperlukan(Febiana,  2012). Khusus untuk kawasan di Asia Tenggara, penggunaan 

antibiotik sangat tinggi bahkan lebih dari 80% di banyak provinsi di Indonesia 

(Yarza, 2015). 

Salah satu faktor yang mempengaruhi penggunaan antibiotik adalah tingkat 

pengetahuan individu itu sendiri mengenai antibiotik. Beberapa penelitian telah 

menunjukan bahwa tingkat pengetahuan sangat berpengaruh terhadap penggunaan 

antibiotik, salah satunya adalah penelitian yang dilakukan di Negara Malaysia 

yang telah memperlihatkan hasil bahwa tingkat pengetahuan mengenai antibiotik 

di negara tersebut sebesar 54,7% berpengetahuan sedang dengan sumber 

antibiotik yang diperoleh melalui resep dokter, dan penelitian tersebut telah 

menyimpulkan bahwa intervensi pengetahuan atau pendidikan sangat diperlukan 

untuk mempromosikan penggunaan yang bijaksana terhadap antibiotik (Oh et al, 

2011). Sedangkan, dari hasil uji statistik penelitian yang dilakukan di Indonesia, 

telah menunjukan bahwa tidak terdapat hubungan yang bermakna antara tingkat 

pengetahuan dengan penggunaan antibiotik tanpa resep dokter, dimana sebesar 

58,3% responden yang menggunakan antibiotik pada kenyataannya, terjadi lebih 

tinggi pada responden dengan tingkat pengetahuan baik, dibandingkan pada 

tingkat pengetahuan kurang baik sebesar 41,7% (Yarza et al, 2015). 

SMK Negeri 2 Surakarta berlokasi sangat strategis, yaitu di Jalan Adi Sucipto 

No.33, Banjarsari, Kota Surakarta. SMK Negeri 2 Surakarta merupakan salah satu 

sekolah yang banyak diminati oleh masyarakat, dan memiliki visi untuk terus 

mencetak sumber daya  manusia yang profesional dalam bidang teknologi dan 

industri yang mampu menghadapi era global. Visi tersebut diaplikasikan dengan 

misi yang salah satunya adalah menyiapkan wirausahawan yang tangguh dalam 

bidang teknologi dan industri. Untuk mewujudkan visi dan misi dari SMK Negeri 
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2 Surakarta yaitu untuk menciptakan sumber daya manusia yang profesional dan 

menyiapkan wirausahawan yang tangguh, perlu didukung penuh dengan kualitas 

atau tingkat kesehatan yang optimal, dimana terlihat dari tingkat kehadiran di 

SMK tersebut yang tinggi atau dengan kata lain, tingkat ketidakhadiran dengan 

alasan sakit yang rendah. 

Berdasarkan beberapa hal tersebut, mengingat masih tingginya angka ketidak 

hadiran dari pelajar dengan alasan sakit, dan didukung oleh hasil dari penelitian-

penelitian sebelumnya yang telah menunjukan bahwa banyaknya orang-orang 

yang belum paham sepenuhnya mengenai antibiotik, dampak dari penggunaan 

antibiotik yang sembarangan, dan didukung oleh tingginya angka penggunaan 

antibiotik tanpa resep dokter dan angka resistensi terhadap antibiotik, maka 

peneliti tertarik melakukan penelitian untuk mengetahui sejauh mana hubungan 

antara tingkat pengetahuan mengenai antibiotik danpenggunaan antibiotik tanpa 

resep dokter pada pelajar kelas X, XI, XII di SMK Negeri 2 Surakarta. 

 

B. Rumusan Masalah 

Apakah ada hubungan antara tingkat pengetahuan mengenai antibiotik  dan 

penggunaan antibiotik tanpa resep dokter pada pelajar kelas X, XI, XII di SMK 

Negeri 2 Surakarta? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan  penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya hubungan antara 

tingkat pengetahuan mengenai antibiotik  dan penggunaan antibiotik  tanpa resep 

dokter pada pelajar kelas X, XI, XIIdi SMK Negeri 2 Surakarta. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Dapat menambah wawasan mengenai kejadian penggunaan antibiotik tanpa 

resep dokter bagi masyarakat luas. 

2. Dapat memberikan bukti-bukti empiris mengenai adanya hubungan antara 

tingkat pengetahuan mengenai antibiotik dan penggunan antibiotik tanpa resep 

dokter pada pelajar kelas X, XI, XII di SMK Negeri 2 Surakarta. 

3. Memberikan informasi mengenai pentingnya penggunaan antibiotik secara 

rasional, informasi mengenai bahayanya jika telah terjadi resistensi akibat 

antibiotik. 

4. Dapat mengenali lebih jauh dan menaksir besarnya pengaruh pengetahuan 

mengenai antibiotik danpenggunaan antibiotik tanpa resep dokter. 

5. Bagi institusi pendidikan, sebagai bahan untuk menambah bahan pustaka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


