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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Gonore adalah salah satu penyakit menular seksual paling umum yang 

disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae (Irianto, 2014).  Neisseria 

gonorrhoeae (N. Gonorrhoeae) merupakan bakteri diplokokkus gram negatif dan 

manusia merupakan satu-satunya faktor host alamiah untuk gonokokus, infeksi 

gonore hampir selalu ditularkan saat aktivitas seksual (Sari et al., 2012). Menurut 

Irianto (2014) bahwa setiap tahunnya kasus gonore lebih banyak terjadi pada wanita 

daripada pria.  

Ties et al. (2015) memperkirakan setiap tahun terdapat 78 juta penderita 

baru penyakit menular seksual dan pada tahun 2012 tercatat data yang diperoleh 

untuk penderita baru penyakit yang disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae 

sebanyak 78,3 juta diseluruh dunia. Kementerian Kesehatan Indonesia pada tahun 

2007 dan 2011 melakukan survei yang dikenal dengan nama surveilans terpadu 

biologis dan perilaku (STBP) dilakukan di 11 provinsi dan 33 kota di Indonesia. 

Hasil STBP 2007 yang ditulis Mustikawati et al. (2009) menyebutkan prevalensi 

penyakit gonore berjumlah 4.339 kasus terdiri dari wanita pekerja seks langsung 

(WPSL) sebanyak 1.872 kasus, wanita pekerja seks tidak langsung (WPSTL) 

sebanyak 1.105 kasus, waria sebanyak 512 kasus dan lelaki seks lelaki (LSL) 

sebanyak 850 kasus. Hasil STBP 2011 yang ditulis oleh Kementerian Kesehatan RI 

(2011)a menyebutkan prevalensi penyakit gonore berjumlah 4.644 kasus terdiri dari 

WPSL sebanyak 2.279 kasus, WPSTL sebanyak 1.484 kasus, waria sebanyak 468 

kasus dan LSL sebanyak 413 kasus. Dalam profil kesehatan provinsi Jawa Tengah 

yang ditulis oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah (2014) menyebutkan 

bahwa jumlah kasus baru penyakit menular seksual pada tahun 2011 sebanyak 

10.752  kasus, tahun 2012 sebanyak 8.671 kasus, tahun 2013 sebanyak 10.471 

kasus.
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Heryani (2011) telah melakukan penelitian terhadap penderita gonore 

meliputi insidensi, karakteristik dan penatalaksanaan pengobatan pada periode 

2008-2010 di RS Al-Islam Bandung. Hasil penelitian tersebut dari 83 data rekam 

medis penderita gonore, insidensi tertinggi yaitu pada tahun 2010 (48,2%), 

mayoritas penderita gonore adalah laki-laki dengan usia kategori dewasa 25-40 

tahun (54,22%), bekerja sebagai wiraswasta (38,55%) dan berstatus telah menikah 

(53,01%), mayoritas penatalaksanaan adalah pemberian antibiotik siprofloksasin 

(33,74%). Penelitian tersebut belum mencakup aspek evaluasi pengobatan dengan 

menggunakan antibiotik.  

Evaluasi penggunaan obat khususnya antibiotik merupakan tanggung 

jawab penting bagi tenaga farmasi apoteker yang berada di lingkungan rumah sakit 

untuk mencapai tujuan pengobatan yang rasional. Penggunaan antibiotik secara 

bebas tanpa adanya pemantauan dari tenaga kesehatan seperti dokter dan farmasis 

akan menimbulkan beberapa masalah seperti meningkatnya angka resistensi, 

munculnya penyakit lain akibat ketidaktepatan dan ketidakpatuhan, meningkatnya 

angka morbiditas dan mortalitas, meningkatkan biaya dan waktu pengobatan untuk 

mencapai kesembuhan. Menurut Kemenkes RI (2011)b penyakit gonore yang tidak 

ditangani dan diobati dengan tepat akan beresiko terjadi infeksi ulang, terjadi 

komplikasi seperti orkitis (peradangan pada testis) pada pria dan salpingitis 

(peradangan pada tuba falopi) pada wanita, dan bahkan jika terjadi ulkus akan 

mengarah pada HIV dengan masuknya virus HIV melalui hubungan seksual. 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka perlu dilakukan evaluasi penggunaan 

antibiotik pada pasien gonore di RSUD Dr. Moewardi karena rumah sakit tersebut 

merupakan salah satu rumah sakit pusat rujukan tingkat provinsi Jawa Tengah 

untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya berdasarkan Perda Jawa Tengah Nomor 6 

Tahun 2006 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan 

Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah 

Provinsi Jawa Tengah. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan masalah sebagai 

berikut:  

1. Bagaimana gambaran penggunaan antibiotik pada pasien gonore di RSUD Dr. 

Moewardi Surakarta periode Januari 2013-Juli 2016? 

2. Apakah penggunaan antibiotik pada pasien gonore di RSUD Dr. Moewardi 

Surakarta periode Januari 2013-Juli 2016 sudah memenuhi kaidah tepat indikasi, 

pasien, obat, dan dosis dengan standar acuan Buku Pedoman Penanganan Infeksi 

Menular Seksual 2011 Kemenkes RI? 

 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini: 

1. Mengetahui gambaran penggunaan antibiotik pada pasien gonore di RSUD Dr. 

Moewardi Surakarta periode Januari 2013-Juli 2016. 

2. Mengetahui penggunaan antibiotik pada pasien gonore di RSUD Dr. Moewardi 

Surakarta periode Januari 2013-Juli 2016 yang memenuhi kaidah tepat indikasi, 

pasien, obat, dan dosis dengan standar acuan Buku Pedoman Penanganan Infeksi 

Menular Seksual 2011 Kemenkes RI. 

 

 

D. Tinjauan Pustaka 

 

1. Gonore 

a. Definisi gonore 

Menurut Centers for Disease Control and Prevention (2015), gonore 

adalah penyakit menular seksual yang disebabkan oleh bakteri Neisseria 

gonorrhoeae yang dapat menginfeksi baik pria dan wanita yang 

mengakibatkan infeksi pada alat kelamin, rektum dan tenggorokan. 
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b. Klasifikasi gonore 

Centers for Disease Control and Prevention (2015) mengklasifikasikan 

gonore menjadi 4 golongan yaitu: 

1) Infeksi gonokokal non komplikasi/ Uncomplicated Gonococcal Infections. 

Infeksi gonokokal yang termasuk dalam golongan ini adalah infeksi 

gonokokal urogenital (serviks, uretra dan rektum), faring dan gonokokal 

konjungtivitis. Contoh infeksi gonokokal non komplikasi untuk lebih jelas 

ditunjukkan pada Gambar  1. 

Gambar 1. Contoh infeksi gonokokal non komplikasi (A) infeksi gonokokal serviks 

(B) infeksi gonokokal uretra (C) infeksi gonokokal faring (D) infeksi gonokokal 

konjungtivis (Centers for Disease Control and Prevention, 2005). 

 

2) Infeksi gonokokal diseminasi/ Disseminated Gonococcal Infections. 

Infeksi gonokokal diseminasi ditandai dengan munculnya lesi pada 

kulit, arthritis dan seringkali komplikasi perihepatitis, endokarditis dan 

meningitis. Contoh infeksi gonokokal diseminasi untuk lebih jelas 

ditunjukkan pada Gambar 2. 
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Gambar 2. Contoh infeksi diseminasi gonokokal (A) infeksi gonokokal lesi pada jari (B) 

infeksi gonokokal lesi pada kaki (C) infeksi gonokokal arthritis (Centers forDisease 

Control and Prevention, 2005). 

 

3) Infeksi gonokokal pada neonatus/ Gonococcal Infections Among Neonates. 

Infeksi gonokokal dapat menjadi masalah serius bagi ibu hamil yang 

terinfeksi dikarenakan dapat mengakibatkan ophtalmia neonatorum/ infeksi 

konjungtivitis pada bayi baru lahir sehingga terjadi kebutaan pada bayi baru 

lahir. Infeksi gonokokal pada neonatus terdiri dari ophtalmia neonatorum 

dan gonococcal scalp abscesses, untuk lebih jelas ditunjukkan pada gambar 

dibawah ini. 

Gambar 3. Contoh infeksi gonokokal neonatus (A) ophtalmia 

neonatorum (B) gonococcal scalp abscesses (Centers for 

DiseaseControl and Prevention, 2005) 

 

4) Infeksi gonokokal pada bayi dan anak/ Gonococcal Infections Among 

Infants and Children. 

Golongan klasifikasi ini sama dengan golongan infeksi gonokokal non 

komplikasi dan infeksi gonokokal diseminasi, tetapi golongan ini dibuat 

untuk memberikan panduan pengobatan yang lebih efektif berdasarkan usia. 
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c. Etiologi dan morfologi 

Infeksi gonore disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Bakteri 

Neisseria gonorrhoeae bersifat gram negatif, yang terlihat di luar atau di dalam 

sel polimorfonuklear (leukosit), tidak tahan lama di udara bebas, cepat mati 

pada keadaan kering, tidak tahan suhu di atas 39° C dan tidak tahan terhadap 

zat desinfektan (Jawas & Murtiastutik, 2008). 

Gambar 4. Bakteria Neisseria gonorrhoeae  (Centers for Disease Control and 

Prevention, 2005). 

 

Kumar (2012) membagi bakteri Neisseria gonorrhoeae menjadi 4 

macam morfologi koloni yaitu T1, T2, T3, T4. Koloni T1 dan T2 kecil dan 

memiliki pili sedangkan koloni T3 dan T4 lebih besar, lebih datar dan tidak 

memiliki pili. Pili akan memfasilitasi adhesi cocci ke permukaan mukosa dan 

meningkatkan virulen sehingga strain yang memiliki pili (T1 dan T2) lebih 

efisien serta memiliki virulensi yang lebih tinggi dibandingkan non pili (T3 dan 

T4). Pili akan melekat pada mukosa epitel dan akan menimbulkan reaksi 

inflamasi. Hanya pili tipe I dan II yang patogen terhadap manusia. 

d. Faktor resiko 

Manhart et al. (2004) dalam penelitiannya menjelaskan beberapa faktor 

resiko penularan infeksi gonore antara lain:   

1) Usia muda (18-39 tahun) 

2) Berganti-ganti pasangan seksual 

3) Homoseksual  

4) Status sosial ekonomi yang rendah 

5) Mobilitas penduduk yang tinggi 

6) Tidak menggunakan kondom 
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7) Seks anal  

8) Memiliki riwayat penyakit menular seksual 

e. Gejala klinik 

Irianto (2014) menjelaskan bahwa gejala infeksi gonore mungkin muncul 

1 sampai 14 hari setelah terpapar, meskipun ada kemungkinan untuk terinfeksi 

gonore tetapi tidak memiliki gejala. Pada wanita, muncul cairan vagina yang 

banyak dengan warna kuning atau kehijauan dengan bau yang menyengat. Pada 

pria, muncul cairan putih atau kuning (nanah) keluar dari penis. Pada umumnya 

penderita juga akan mengalami sensasi terbakar atau nyeri saat buang air kecil 

dan cairan yang keluar dari penis. 

f. Diagnosis 

Kementerian Kesehatan RI (2011)b memberikan pedoman tentang tata 

cara melakukan diagnosis gonore yang terdiri dari: 

1) Anamnesis 

Anamnesis dapat dilakukan oleh tenaga medis atau paramedis dengan 

menanyakan beberapa informasi terkait penyakit kepada pasien untuk 

membantu menentukan faktor resiko pasien, menegakkan diagnosis 

sebelum melakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang lainnya.  

2) Pemeriksaan fisik 

Pemeriksaan fisik dilakukan di daerah sekitar genital pria atau wanita 

dengan bantuan lampu sorot yang dilakukan oleh tenaga kesehatan ahli. 

Jenis pemeriksaan yang dilakukan pada wanita dan pria memiliki perbedaan 

seperti: 

a) Pasien wanita, diperiksa dengan berbaring pada meja ginekologik dengan 

posisi litotomi. Pemeriksaan dilakukan dengan memisahkan kedua labia 

dan diperhatikan adanya tanda kemerahan, pembengkakan, luka/ lecet, 

massa atau duh tubuh vagina (cairan yang keluar dari dalam vagina, 

bukan darah dan bukan air seni). 
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Gambar 5. Posisi litotomi (Kementerian Kesehatan RI, 2011)b. 

 

b) Pasien pria, diperiksa dengan posisi duduk/ berdiri. Pemeriksaan 

dilakukan dengan melihat pada daerah penis adanya tanda kemerahan, 

luka/ lecet, duh tubuh uretra (cairan yang keluar dari uretra, bukan darah 

dan bukan air seni) dan lesi lain. Pada pasien pria sebelum dilakukan 

pemeriksaan diharapkan untuk tidak berkemih selama 1 jam (3 jam lebih 

baik). 

3) Pengambilan spesimen 

Pengambilan spesimen berdasarkan Kementerian Kesehatan RI 

(2011)b dengan gejala duh tubuh uretra terdiri dari: 

a) Pasien laki-laki, pengambilan bahan duh tubuh genitalia dengan 

sengkelit steril atau dengan swab berujung kecil.  

  

Gambar 6.  Pengambilan spesimen pada pria (Kementerian Kesehatan 

RI, 2011)b. 

 

b) Pasien wanita sudah menikah, pengambilan spesimen dilakukan dengan 

menggunakan spekulum steril yang dimasukkan kedalam vagina. 

c) Pasien wanita belum menikah, pengambilan spesimen dilakukan tidak 

menggunakan spekulum karena dapat merusak selaput darahnya, tetapi 
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digunakan sengkelit steril untuk pengambilan spesimen dari dalam 

vagina. 

4) Pemeriksaan laboratorium 

Menurut Daili (2009), pemeriksaan laboratorium dapat dilakukan dengan 

cara: 

a) Pemeriksaan gram 

Pemeriksaan gram dengan menggunakan sediaan langsung dari 

duh uretra yang memiliki sensitivitas dan spesifisitas tinggi terutama 

pada duh uretra pria, sedangkan duh endoserviks memiliki sensitivitas 

yang tidak terlalu tinggi. Pemeriksaan ini akan menunjukkan Neisseria 

gonorrhoeae yang merupakan bakteri gram negatif dan dapat 

ditemukan di dalam maupun luar sel leukosit. 

b) Kultur bakteri 

Kultur untuk bakteri N.gonorrhoeae umumnya dilakukan pada 

media pertumbuhan Thayer-Martin yang mengandung vankomisin 

untuk menekan pertumbuhan kuman gram positif dan kolimestat untuk 

menekan pertumbuhan bakteri gram negatif dan nistatin untuk menekan 

pertumbuhan jamur. Pemeriksaan kultur ini merupakan pemeriksaan 

dengan sensitivitas dan spesifisitas yang tinggi, sehingga sangat 

dianjurkan dilakukan pada pasien wanita. 

c) Tes definitif 

Tes definitif dengan oksidasi akan ditemukan semua Neisseria 

gonorrhoeae yang mengoksidasi dan mengubah warna koloni yang 

semula bening menjadi merah muda sampai merah lembayung,  

sedangkan pada tes fermentasi dapat dibedakan N.gonorrhoeae yang 

hanya dapat meragikan glukosa saja. 

d) Tes betalaktamase 

Tes ini menggunakan cefinase TM disc dan akan tampak 

perubahan warna koloni dari kuning menjadi merah. 
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e) Tes thomson 

Tes ini dilakukan dengan menampung urin setelah bangun pagi ke 

dalam 2 gelas dan tidak boleh menahan kencing dari gelas pertama ke gelas 

kedua. Hasil dinyatakan positif jika gelas pertama tampak keruh sedangkan 

gelas kedua tampak jernih.  

5) Pemeriksaan lain 

Jenis pemeriksaan lain yang dapat digunakan untuk menunjang diagnosis 

gonore sesuai Kementerian Kesehatan RI (2011)b terdiri dari pemeriksaan 

bimanual dan pemeriksaan anoskopi. 

g. Penatalaksana gonore 

Penatalaksana gonore menurut Kemenkes RI (2011)b dilakukan secara 

kombinasi yaitu terhadap kuman gonokokus ( N.gonorrhoeae ) dan non gonokokus 

(Chlamydia trachomatis) yang dapat dilihat pada Tabel 1 dan Tabel 2. 

 

Tabel 1. Penatalaksana gonokokus menurut Kementerian Kesehatan RI (2011)b 

Jenis Infeksi Pengobatan Alternatif pengobatan 

Gonore non 

komplikasi 

Uretritis, servisitis 

 

 

 

Gonore dengan 

komplikasi  

Sindrom nyeri perut 

bagian bawah 

 

 

 

 

 

Pembengkakan skrotum 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sefiksim 400 mg dosis tunggal per 

oral atau levofloksasin* 500 mg 

dosis tunggal per oral 

 

 

 

Sefiksim 1 x 400 mg/hari peroral 

selama 5 hari atau levofloksasin* 1 

x 500 mg/hari per oral selama 5 hari 

 

 

 

 

Sefiksim 1 x 400 mg/hari peroral 

selama 5 hari atau levofloksasin* 1 

x 500 mg/hari per oral selama 5 hari 

 

 

 

 

 

Kanamisin 2 g IMa dosis tunggal 

atau tiamfenikol 3,5 g per oral 

dosis tunggal atau seftriakson 

250 mg IMa dosis tunggal 

 

 

Kanamisin 1 x 2 g/hari IMa 

selama 3 hari atau tiamfenikol 1 

x 3,5 g/hari per oral selama 5 hari 

atau seftriakson 1 x 250 mg/hari 

IMa selama 3 hari 

 

 

Kanamisin 1 x 2 g/hari IMa 

selama 3 hari atau tiamfenikol 1 

x 3,5 g/hari per oral selama 3 hari 

atau seftriakson 1 x 250 mg/hari 

IMa dosis tunggal 
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Tabel 1. Lanjutan 

Jenis Infeksi Pengobatan Alternatif pengobatan 

Gonore konjungtivitis 

neonatorum 

Pengobatan untuk bayi 

 

 

 

 

 

 

 

Pengobatan ibu dengan bayi 

yang menderita 

konjungtivitis neonatorum 

 

 

Seftriakson 50-100 mg/kgBB IMa 

dosis tunggal atau kanamisin 25 

mg/kgBB (maksimal 75 mg) IM 

dosis tunggal 

 

 

 

 

Sefiksim 400 mg dosis tunggal per 

oral atau levofloksasin* 500 mg 

dosis tunggal per oral (tidak boleh 

diberikan untuk ibu menyusui) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kanamisin  2 g  IMa dosis 

tunggal atau tiamfenikol 

3,5 g per oral dosis tunggal 

atau seftriakson 250 mg 

IMa dosis tunggal 
* tidak boleh diberikan kepada ibu hamil, ibu menyusui dan anak di bawah 12 tahun 
a intramuskular 

 

Tabel 2. Penatalaksana non-gonokokus menurut Kementrian Kesehatan RI  (2011)b 

Jenis Infeksi Pengobatan Alternatif Pengobatan 

Non-gonokokus (klamidosis) 

Ureteritis,servisitis, 

konjungtivitis pada ibu dengan 

bayi konjungtivitis neonatrum, 

dan sindrom nyeri perut bagian 

bawah 

 

Non-gonokokus (klamidosis) 

Pembengkakan skrotum 

(orkitis) 

 

 

 

 

Konjungtivitis neonatrum 

 

 

Azitromisin 1g, dosis tunggal, 

per oral atau Doksisiklin* 

2x100mg/hari, per oral, selama 

7 hari 

 

 

 

Azitromisin 1g, dosis tunggal, 

per oral atau Doksisiklin* 

2x100mg/hari, per oral, selama 

7 hari 

 

 

Sirup eritromisin basa, 

50mg/kgBB/hari per oral, 4 

kali sehari, selama 14 hari atau 

Trimetoprim-sulfametoksazol 

40-200mg, per oral, 2 kali 

sehari selama 14 hari 

 

Eritromisin 4x500mg/hari, per 

oral, 7 hari 

 

 

 

 

 

Eritromisin 4x500mg/hari, per 

oral, 7 hari atau tetrasiklin* 

4x500mg/hari per oral selama 

7 hari 

* tidak boleh diberikan kepada ibu hamil, ibu menyusui dan anak di bawah 12 tahun 

 

Penatalaksanaan gonore dilakukan dengan pemberian salah satu terapi 

antibiotik yang disebabkan oleh kuman gonokokus yaitu sefiksim, levofloksasin, 

kanamisin, tiamfenikol, dan seftriakson yang dikombinasikan dengan salah satu 

antibiotik untuk kuman non gonokokus yaitu azitromisin, doksisiklin, dan eritromisin. 
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Pemberian kombinasi antibiotik tersebut diatur dalam Permenkes No. 874 Tahun 2011c 

Tentang Pedoman Penggunaan Antibiotik. Tujuan pengobatan kombinasi pada 

penyakit gonore menurut Knodel (2008) karena gonore merupakan penyakit koinfeksi 

dengan klamidia.  

 

2. Antibiotika 

a. Definisi 

Menurut Goodman & Gilman (2012), pengertian antibiotika secara sempit 

adalah senyawa yang dihasilkan oleh berbagai jenis mikroorganisme (bakteri, 

fungi dan aktinomisetes) yang menekan pertumbuhan mikroorganisme lainnya, 

namun penggunaannya secara umum seringkali memperluas istilah antibiotik 

sehingga meliputi senyawa antimikroba sintetik, seperti sulfonamida dan 

kuinolon. Menurut Syarif et al (2008), antibiotik adalah zat yang dihasilkan oleh 

suatu mikroba, terutama fungi, yang dapat menghambat atau membasmi mikroba 

jenis lain.  

Banyaknya antibiotik yang berhasil dikembangkan dan diidentifikasi 

menjadi dasar dalam pengobatan penyakit infeksi. Perbedaan sifat antibiotik 

secara kimia, fisika, serta mekanisme kerjanya dapat digunakan dalam membantu 

pembuatan senyawa yang dapat mengganggu siklus hidup mikroorganisme, seperti 

mengahambat replikasi bakteri, fungi dan virus secara molekular (Goodman & 

Gilman, 2012). Menurut Permatasari (2013), antibiotika memiliki dua tipe 

selektifitas yaitu antibiotik bakteriostatika dan bakterisida. Antibiotik 

bakteriostatika memiliki  kemampuan menghambat aktivitas dari bakteri untuk 

bereplikasi, sedangkan antibiotik bakterisida memiliki kemampuan membunuh 

bakteri. 

b. Dasar penggunaan 

Dipiro (2012) menjelaskan beberapa hal yang perlu dipertimbangkan apabila 

akan melakukan pengobatan dengan menggunakan antibiotik antara lain: 
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1) Antibiotik umumnya hanya berguna untuk pengobatan infeksi bakteri. Tanda-

tanda infeksi bakteri secara umum adalah demam (suhu tubuh diatas 37oC), 

peningkatan jumlah sel darah putih/ leukosit diatas normal (range normal 

jumlah sel darah putih adalah 4000-10.000 sel/mm3), rasa nyeri dan terjadi 

inflamasi/ pembengkakan pada tempat infeksi. 

2) Faktor pasien 

Faktor pasien antara lain adanya interaksi obat, alergi, hipersensitivitas, 

umur pasien, kehamilan, kelainan metabolik, gangguan fungsi ginjal/ gangguan 

fungsi hati, dan tempat terjadinya penyakit/ infeksi 

3) Faktor obat  

Faktor obat adalah interaksi farmakodinamik dan interaksi farmakokinetik 

obat. Interaksi farmakodinamik mencakup kesesuaian ketersediaan dosis 

antibiotik untuk mencapai tempat kerjanya dan menimbulkan efek. Interaksi 

farmakokinetik obat dalam tubuh meliputi absorbsi, distribusi, metabolisme dan 

ekskresi yang disesuaikan dengan kondisi pasien. Pasien yang mengalami 

gangguan ginjal dianjurkan untuk menggunakan antibiotik yang tidak memiliki 

efek samping nefrotoksik seperti antibiotik golongan aminoglikosida karena 

berpotensi toksik didalam tubuh. 

c. Kegagalan terapi 

Menurut Sumiwi (2014), penggunaan antibiotik yang irasional dapat 

menyebabkan resistensi antibiotik. Resistensi merupakan dampak negatif dari 

penggunaan antibiotik yang irasional, penggunaan antibiotik dengan indikasi yang 

tidak jelas, dosis atau lama penggunaan yang tidak sesuai, cara penggunaan yang 

kurang tepat, status obat yang tidak jelas, serta penggunaan antibiotik secara 

berlebihan. Dampak negatif lain dari pemakaian antibiotik secara irasional yaitu 

dapat meningkatkan toksisitas dan efek samping serta biaya rumah sakit. 

Penggunaan antibiotik harus berdasarkan diagnosis oleh tenaga medis profesional, 

dilakukan monitoring, dan dilakukan regulasi penggunaan antibiotik untuk 

meningkatkan penggunaan antibiotik yang rasional. Dalam pemberian terapi 
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dengan  menggunakan antibiotik, seringkali menggunakan beberapa dasar terapi 

yaitu, terapi empiris, terapi definitif, dan terapi profilaksis. 

 

1) Terapi empiris antibiotik 

Terapi empiris antibiotik merupakan terapi antibiotik yang digunakan 

sebelum penyebab patogen suatu penyakit diketahui secara pasti. Penggunaan 

terapi empiris bertujuan untuk memberikan intervensi awal dengan harapan 

mendapatkan hasil yang terbaik. Pemilihan terapi empiris dapat didasarkan 

pada diagnosis klinis penyakit yang diderita pasien contohnya infeksi oleh 

Neisseria gonorrhoeae dengan melihat tanda klinis bagian genital 

mengeluarkan cairan nanah, tanpa petunjuk hasil uji mikrobiologik. Antibiotik 

yang digunakan harus mencakup semua bakteri yang potensial (spektrum luas), 

karena bakteri penyebab belum diketahui penggunaan terapi empiris digunakan 

sampai hasil uji bakteri yang spesifik diketahui secara pasti (Katzung et al., 

2014).  

2) Terapi definitif antibiotik 

Terapi definitif merupakan lanjutan dari terapi empiris ketika  patogen 

penyebab suatu penyakit diketahui secara pasti melalui uji kultur. Antibiotik 

yang digunakan untuk terapi definitif adalah antibiotik spektrum sempit yang 

disesuaikan dengan jenis bakteri penginfeksi dari hasil uji mikrobiologi dan 

diberikan dalam waktu tertentu sesuai standar penggunaan  jenis antibiotiknya. 

Lama terapi definitif yang diperlukan untuk menghasilkan kesembuhan 

tergantung pada jenis patogen, letak infeksi, dan fakor host. Pasien yang 

menderita gangguan imunitas secara umum mendapatkan terapi definitif 

antibiotik yang lebih lama dibandingkan dengan infeksi lainnya seperti sifilis, 

gonore, dan infeksi saluran kemih (Katzung et al., 2014).  

3) Terapi profilaksis antibiotik 

Terapi profilaksis antibiotik merupakan terapi pencegahan yang 

digunakan dalam banyak situasi yaitu untuk profilaksis bedah dan profilaksis 
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non-bedah. Profilaksis bedah digunakan untuk mencegah terjadinya infeksi 

pada saat dilakukan proses pembedahan. Profilaksis non bedah diberikan untuk 

mencegah kolonisasi bakteri pada individu yang memiliki resiko tinggi terpapar 

patogen virulen seperti pada penyakit antrax, kolera, malaria, pneumonia, HIV 

dan lain-lain. Karakteristik antibiotik profilaksis antara lain antibiotik harus 

aktif terhadap patogen luka, terbukti efektif pada uji klinis, memiliki kadar 

hambat minimal (KHM) yang tinggi, memiliki t1/2 panjang dalam dosis tunggal, 

toksisitas rendah, efektifitas tinggi, dan memiliki spektrum luas. Sebagai contoh 

antibiotik yang banyak digunakan untuk profilaksis yaitu seftriakson (Katzung 

et al., 2014).  

 

3. Rasionalitas Pengobatan 

Kementerian Kesehatan RI (2011)b dalam modul penggunaan obat rasional 

menjelaskan penggunaan obat secara rasional jika memenuhi: 

a. Tepat diagnosis 

Tepat diagnosis adalah obat yang diberikan sesuai dengan diagnosis. 

Penggunaan obat disebut rasional jika diberikan untuk diagnosis yang tepat. Jika 

diagnosis tidak ditegakkan dengan benar, maka pemilihan obat akan terpaksa 

mengacu pada diagnosis yang salah. Akibatnya obat yang diberikan tidak sesuai 

dengan indikasi yang seharusnya. 

b. Tepat indikasi penyakit 

Tepat indikasi penyakit adalah obat yang diberikan harus tepat sesuai dengan 

indikasi suatu penyakit. Setiap obat memiliki spektrum terapi yang spesifik. 

Antibiotik, contohnya diindikasikan untuk infeksi bakteri. Dengan demikian, 

pemberian obat ini hanya dianjurkan untuk pasien yang memberi gejala adanya 

infeksi bakteri. 

c. Tepat pemilihan obat 

Tepat pemilihan obat adalah obat yang dipilih harus  memiliki efek terapi  

yang sesuai dengan penyakit, serta manfaat dan keamanannya sudah terbukti. 
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Keputusan untuk melakukan upaya terapi diambil setelah diagnosis ditegakkan 

dengan benar.  

d. Tepat dosis 

Tepat dosis adalah jumlah obat yang diberikan berada dalam range terapi 

dan tidak melebihi batas toksik.  Dosis, cara dan lama pemberian obat sangat 

berpengaruh terhadap efek terapi obat. Pemberian dosis yang berlebihan, 

khususnya untuk obat dengan rentang terapi yang sempit akan sangat beresiko 

menimbulkan efek samping. Sebaliknya dosis yang terlalu kecil tidak akan 

menjamin tercapainya kadar terapi yang diharapkan. 

e. Tepat cara pemberian 

Tepat cara pemberian adalah ketepatan pemilihan cara pemberian yang tepat 

sesuai dengan kondisi pasien. Pasien yang tidak sadar, tidak memungkinkan untuk 

bisa menelan obat secara per oral dan harus diberikan melalui rute parenteral. Obat 

antasida seharusnya dikunyah terlebih dahulu, setelah itu ditelan. Demikian pula 

antibiotik tertentu contohnya tetrasiklin tidak boleh dicampur dengan susu, karena 

akan membentuk ikatan kompleks, sehingga  tidak dapat diabsorpsi dan 

menurunkan efektivitasnya. 

f. Tepat interval waktu pemberian 

Tepat interval waktu pemberian adalah pemilihan frekuensi atau interval 

pemberian yang tepat. Contohnya tiap 4 jam, tiap 6 jam dan lain-lain. Cara 

pemberian obat hendaknya dibuat sesederhana mungkin dan praktis, agar mudah 

ditaati oleh pasien. Semakin sering frekuensi pemberian obat per hari semakin 

rendah tingkat ketaatan minum obat. Obat yang harus diminum 3 x sehari harus 

diartikan bahwa obat tersebut harus diminum dengan interval  setiap 8 jam. 

g. Tepat lama pemberian 

Tepat lama pemberian adalah penetapan lama pemberian yang tepat 

berdasarkan sifat penyakit (kronis atau akut dan kambuh berulang) dan jenis 

penyakitnya. Contoh, tuberkulosis dan kusta, lama pemberian paling singkat 

adalah 6 bulan, gonore lama pemberian antibiotik 7-14 hari. Lama pemberian 
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kloramfenikol pada demam tifoid adalah 10-14 hari. Pemberian obat yang terlalu 

singkat atau terlalu lama dari yang seharusnya akan berpengaruh terhadap hasil 

pengobatan. 

h. Waspada terhadap efek samping 

Pemberian obat potensial menimbulkan efek samping, yaitu efek tidak 

diinginkan yang timbul pada pemberian obat dengan dosis terapi, contoh muka 

merah setelah pemberian atropin bukan alergi, tetapi efek samping sehubungan 

vasodilatasi pembuluh darah di wajah. 

i. Tepat penilaian kondisi pasien 

Tepat penilaian kondisi pasien adalah ketepatan penilaian kondisi pasien 

berdasarkan pemeriksaan fisik, hasil laboratorium, pemeriksaan diagnostik, 

riwayat penyakit pasien dan interaksi obat. Respon individu terhadap efek obat 

sangat beragam. Hal ini lebih jelas terlihat pada beberapa jenis obat seperti teofilin 

dan aminoglikosida. Pada penderita dengan kelainan ginjal, pemberian 

aminoglikosida sebaiknya dihindarkan karena resiko terjadinya nefrotoksisitas 

pada kelompok ini meningkat secara bermakna. 

j. Obat yang diberikan harus efektif dan aman dengan mutu terjamin, serta 

tersedia setiap saat dengan harga yang terjangkau. 

k. Tepat informasi 

Tepat informasi adalah pemberian informasi yang tepat dan benar dalam 

penggunaan obat sangat penting dalam menunjang keberhasilan terapi. 

l. Tepat tindak lanjut 

Pada saat memutuskan pemberian terapi, harus sudah dipertimbangkan 

upaya tindak lanjut yang diperlukan, contohnya jika pasien tidak sembuh atau 

mengalami efek samping. 
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E. Keterangan Empiris 

Jawas & Murtiastutik (2008) telah melakukan penelitian dengan judul 

“Penderita Gonore di Divisi Penyakit Menular Seksual Unit Rawat Jalan Ilmu 

Kesehatan Kulit dan Kelamin RSU Dr. Soetomo Surabaya Tahun 2002–2006”. 

Penelitian tersebut dilakukan secara retrospektif terhadap 321 penderita gonore.  

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui gambaran umum penderita baru gonore 

dari segi distribusi jumlah kunjungan penderita, umur, jenis kelamin, status 

perkawinan, jenis pekerjaan, keluhan penderita, lama sakit dan waktu koitus suspektus, 

pasangan seksual, riwayat pengobatan sebelumnya, pemeriksaan status lokalis 

genitalia, sifat duh tubuh, pemeriksaan laboratorium, komplikasi/ keadaan lain yang 

menyertai, penatalaksanaan, dan kunjungan ulang. Dari hasil penelitian ini terlihat 

bahwa angka kejadian gonore pertahunnya dalam kurun waktu 2002–2005 relatif 

stabil, dengan usia terbanyak adalah pada kelompok umur 25–44 tahun, pasangan 

seksual terbanyak yang diduga sebagai sumber penularan adalah dengan PSK. 

Sebagian besar penderita, setelah mendapat pengobatan di divisi PMS tidak lagi 

melakukan kunjungan ulang sehingga follow up tidak dapat dilanjutkan. 

Heryani (2011) telah melakukan penelitian tentang gonore dengan judul 

“Insidensi, Karakteristik dan Penatalaksanaan Penderita Gonore Di Bagian Ilmu 

Kesehaatan Kulit dan Kelamin RS Al-Islam Bandung Periode 2008-2010”. Penelitian 

tersebut dilakukan dengan studi deksriptif dan retrospektif pada 83 data rekam medis 

penderita gonore. Hasil penelitian tersebut menunjukkan insidensi tertinggi yaitu pada 

tahun 2010 (48,2%), mayoritas penderita adalah laki-laki dengan usia kategori muda 

(54,22%), bekerja sebagai wiraswasta (38,55%), berstatus telah menikah (53,1%) dan 

mayoritas penatalaksanaan adalah pemberian antibiotik siprofloksasin (33,74%). 

Secara umum pemilihan antibiotik di rumah sakit tersebut belum sepenuhnya 

berpedoman pada anjuran dari Kementerian Kesehatan. 

 Berdasarkan data-data hasil penelitian tersebut diatas diharapkan pada 

penelitian ini juga dapat diperoleh data-data rekam medis sehingga dapat di evaluasi 

penggunaan antibiotik terhadap pengobatan infeksi gonore sehingga dapat bermanfaat 
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untuk peningkatan efektifitas penatalaksanaan pengobatan infeksi gonore di masa yang 

akan datang. 


