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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Antibiotik merupakan obat anti infeksi yang secara drastis telah menurunkan 

morbiditas dan mortalitas berbagai penyakit infeksi, sehingga penggunaannya 

meningkat tajam. Sejalan dengan itu antibiotik menjadi obat yang paling sering 

disalahgunakan, sehingga akan meningkatkan resiko efek samping obat, resistensi 

dan biaya (Sastramihardja dan Herry, 1997). 

Antibiotik bertujuan untuk mencegah dan mengobati penyakit-penyakit 

infeksi. Pemberian pada kondisi yang bukan disebabkan oleh infeksi banyak 

ditemukan dalam praktek sehari-hari, baik di pusat kesehatan primer (puskesmas), 

rumah sakit, maupun praktek swasta. Ketidaktepatan diagnosis pemilihan antibiotik, 

indikasi, dosis, cara pemberian, frekuensi dan lama pemberian menjadi penyebab 

tidak akuratnya pengobatan infeksi dengan antibiotik (Nelson, 1995). 

Untuk mencegah efek samping dan resiko lain yang timbul karena 

penggunaan obat maka pemberian obat oleh dokter atau penulisan resep harus 

didasarkan pada suatu seri tahapan rasional (Sastramihardja dan Herry, 1997). 

Penggunaan obat yang rasional merupakan suatu upaya yang penting dalam rangka 

pemerataan obat dan terjangkaunya oleh masyarakat. Proses pemilihan yang 

senantiasa dilakukan secara konsisten mengikuti standar baku akan menghasilkan 

penggunaan obat sesuai dengan kriteria kerasionalannya (Sastramihardja dan Herry, 

1997). 
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Virus dan bakteri seringkali menginfeksi saluran nafas anak. Infeksi saluran 

nafas bagian atas sering kali terjadi, tapi biasanya tidak serius. Infeksi saluran 

pernafasan bagian bawah lebih jarang terjadi, tapi dapat menjadi sangat berbahaya 

(Biddulph dan Stace, 1999). 

Infeksi saluran pernafasan atas merupakan keadaan yang paling sering terjadi. 

Tetapi kemaknaannya tergantung pada frekuensi relatif dari komplikasi yang terjadi. 

Pada anak-anak sindrom ini lebih luas daripada orang dewasa, sering melibatkan 

sinus paranasal serta nasofaring (Nelson, 2000). Kelemahan yang masih ada pada 

pemeriksaan bakteriologik maupun kemungkinan kelemahan penafsiran hasil 

pemeriksaan menyebabkan suatu antibiotik diberikan kepada seseorang penderita 

penyakit infeksi untuk menanggulangi suatu bakteri yang belum dinyatakan sebagai 

penyebab infeksi (Wattimena, dkk., 1987). 

Penelitian yang dilakukan oleh Erna Fatmawati (2003) yang berjudul 

“Rasionalitas Penggunaan Obat Antibiotik Infeksi Saluran Pernafasan Atas Di 

Puskesmas Kecamatan Banyudono dan Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali” 

menunjukkan adanya kasus irasional dalam penggunaan antibiotik pada pasien infeksi 

saluran pernafasan atas di puskesmas tersebut. Oleh sebab itu, penggunaan antibiotik 

di pusat pelayanan kesehatan terutama pada pasien anak-anak yang terdiagnosis 

infeksi saluran pernafasan atas perlu mendapatkan perhatian agar tidak terjadi 

ketidakrasionalan penggunaan obat. 

Berdasarkan uraian di atas, penggunaan antibiotik untuk pengobatan penyakit 

infeksi saluran pernafasan atas perlu mendapat perhatian khusus, mengingat angka 

kejadian penyakit ISPA di RSUD Dr.M.Ashari Pemalang cukup tinggi yaitu 
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menduduki peringkat ke lima. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang “Kajian Penggunaan Antibiotik pada Pasien Anak Rawat Jalan 

Penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Atas (ISPA) di RSUD Dr. M. Ashari Pemalang”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Permasalahan utama pada penelitian ini adalah bagaimana kerasionalan 

penggunaan antibiotik pada pasien anak rawat jalan penderita infeksi saluran 

pernafasan atas (ISPA) di RSUD Dr. M. Ashari Pemalang ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini diusulkan untuk mengkaji tentang penggunaan antibiotik pada 

pasien anak rawat jalan penderita infeksi saluran pernafasan atas (ISPA) di RSUD Dr. 

M. Ashari Pemalang.  

 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Antibiotik 

a. Definisi 

Antibiotik adalah suatu jenis obat yang dihasilkan oleh mikroorganisme yang 

dapat menghambat pertumbuhan atau dapat membunuh mikroorganisme lain (Anief, 

1996). Antibiotik merupakan zat kimiawi yang dihasilkan oleh suatu mikroorganisme 

yang mempunyai kemampuan dalam larutan-larutan encer, untuk menghambat 

pertumbuhan atau membunuh mikroorganisme lain. Antibiotik merupakan obat yang 

sangat penting dan dipakai untuk memberantas berbagai penyakit infeksi 



4 

 

 

 

(Sastramihardja dan Herry, 1997). Berdasarkan sifat toksisitas selektif, ada antibiotik 

yang bersifat menghambat pertumbuhan mikroorganisme, dikenal sebagai aktivitas 

bakteriostatik dan ada yang bersifat membunuh mikroorganisme, dikenal sebagai 

aktivitas bakterisid ( Setiabudy, 1995). 

Obat-obat antibiotik ditujukan untuk mencegah dan mengobati penyakit-

penyakit infeksi. Ketidaktepatan diagnosis, pemilihan antibiotik, indikasi hingga 

dosis, cara pemberian, frekuensi dan lama pemberian menjadi penyebab tidak 

kuatnya pengaruh antibiotik terhadap infeksi (Wattimena, 1991). 

b. Penggolongan Antibiotik 

Berdasarkan mekanisme kerjanya, antibiotik dibagi dalam lima kelompok : 

1) Antibiotik yang menghambat metabolisme sel mikroba 

Antibiotik yang termasuk dalam kelompok ini adalah sulfonamide, 

trimetoprim, asam p-aminosalisilat (PAS) dan sulfon. Dengan mekanisme kerja 

ini diperoleh efek bakteriostatik. 

2) Antibiotik yang menghambat sintesis dinding sel mikroba 

 Antibiotik yang termasuk dalam kelompok ini adalah penisilin, sefalosporin, 

basitrasin, vankomisin dan sikloserin. Dengan mekanisme kerja ini, tekanan 

osmotik dalam sel kuman lebih tinggi daripada di luar sel maka kerusakan 

dinding sel kuman akan menyebabkan terjadinya lisis, yang merupakan dasar efek 

bakterisidal pada kuman yang peka. 

3) Antibiotik yang mengganggu keutuhan membran isi sel mikroba 

 Antibiotik yang termasuk dalam kelompok ini adalah polimiksin, golongan 

polien serta berbagai antibiotik kemoterapeutik, misalnya antiseptik surface 
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anctive agents. Kerusakan membrane sel menyebabkan keluarnya berbagai 

komponen penting dari dalam sel mikroba yaitu protein, asam nukleat, nukleotida 

dan lain-lain. 

4) Antibiotik yang menghambat sintesis protein sel mikroba 

 Antibiotik yang termasuk dalam kelompok ini adalah golongan 

aminoglikosid, makrolid, linkomisin, tetrasiklin dan kloramfenikol. 

5) Antibiotik yang menghambat sintesis asam nukleat sel mikroba 

 Antibiotik yang termasuk dalam kelompok ini adalah rifampisin dan golongan 

kuinolon. 

(Setiabudy, 1995). 

 

2.  Infeksi Saluran Pernafasan Atas 

a. Definisi 

 Infeksi saluran pernafasan bagian atas adalah infeksi-infeksi yang terutama 

mengenai struktur-struktur saluran nafas di sebelah atas laring. Kebanyakan penyakit 

saluran nafas mengenai bagian-bagian atas dan bawah secara bersama-sama atau 

berurutan, tetapi beberapa diantaranya terutama akan melibatkan bagian-bagian 

spesifik saluran nafas secara nyata (Nelson, 1992). 

Infeksi saluran pernafasan atas merupakan keadaan yang paling lazim. Tetapi 

kemaknaannya tergantung pada frekuensi relatif dari komplikasi yang terjadi. Pada 

anak-anak sindrom ini lebih luas daripada orang dewasa, sering melibatkan sinus 

paranasal serta nasofaring (Nelson, 2000). 
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Penyebab terjadinya infeksi saluran nafas atas adalah virus, bakteri dan jamur, 

namun kebanyakan adalah virus (Anonim, 2007). Hasil penelitian Gonzales 

menunjukkan bahwa 30% resep antibiotik diperuntukkan infeksi saluran nafas, lebih 

dari separuhnya karena viral yang tidak memerlukan antibiotik. Penggunaan 

antibiotik yang berlebihan dan pada beberapa kasus yang tidak tepat  menyebabkan 

masalah kekebalan antimikrobial (Aslam, dkk., 2003). 

Infeksi saluran pernafasan atas meliputi proses radang akut yang melibatkan 

hidung, sinus pranasal, ruang telinga tengah, orofaring dan tonsil, jaringan 

peritonsiler atau ritrofaring, dan daerah laringo-epiglotis. Banyak ISPA yang 

melibatkan daerah anatomi yang tumpang tindih (Shulman, dkk., 1994). 

Ada banyak salah informasi berkenaan dengan infeksi saluran pernafasan atas, 

menimbulkan beberapa masalah praktis yang penting: 

1) Sebagian besar ISPA adalah disebabkan virus dan tidak berespon pada terapi 

antibiotik. Suatu kenyataan yang sering tidak diperhatikan, akibatnya penderita 

mendapatkan pengobatan yang tidak diperlukan dan menambah biaya 

pengobatan. 

2) Sering terlupakan bahwa “Strepthorat”, faringitis atau tonsilitis akut yang 

disebabkan oleh Streptococcus group A (S. Pyogenes), adalah infeksi saluran 

pernafasan atas paling penting dan harus diobati dengan antibiotik yang memadai. 

3) Dokter sering tidak memperhatikan kenyataan bahwa adalah tidak mungkin 

membedakan secara meyakinkan antara faringitis atau tonsilitis virus dan 

streptococcus atas dasar klinik saja (Shulman, dkk., 1994). Untuk membedakan 

kedua penyakit tersebut diperlukan uji diagnosis sederhana, seperti biakan 
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tenggorok atau uji deteksi antigen cepat. Uji diagnostik diperlukan untuk 

menghindari pengobatan antibiotik berlebih yang tidak perlu dari kebanyakan 

penderita yang menderita penyakit bukan streptococcus (Shulman, dkk., 1994). 

b. Jenis Infeksi Saluran Pernafasan Bagian Atas 

Infeksi saluran pernafasan bagian atas meliputi infeksi akut yang dapat berupa 

salesma (common cold), sinusitis dan tonsilitis akut. Penyakit infeksi saluran 

pernafasan atas yang paling sering terjadi adalah salesma (common cold), sering 

terjadi di daerah tropika (Shulman, dkk., 1994). 

1) Salesma (common cold) 

Salesma adalah gabungan berbagai gejala yang mengganggu saluran nafas 

bagian atas utamanya selaput lendir, keadaan ini juga seringkali disebut pilek, rhinitis 

akut, atau rhinitis infeksi. Common cold disebabkan oleh mediator radang lokal yang 

merangsang serabut saraf nyeri dan sampai nekrosis sel epitel terbatas. Rata-rata 

penyakit salesma yang disebabkan oleh cold rinovirus dan koronavirus berlangsung 

selama kurang dari 1 minggu. Gejala yang muncul pada permulaan salesma biasanya 

sangat mendadak, seperti sekresi hidung cair, hidung tersumbat, dan nyeri tenggorok 

ringan dengan renoria cepat yang bertahan selama 2-4 hari, kemudian sedikit demi 

sedikit sembuh (Shulman, dkk., 1994). 

2) Sinusitis 

Sinusitis merupakan peradangan pada mukosa sinus pranasal. Peradangan ini 

banyak dijumpai pada anak dan dewasa yang biasanya didahului oleh infeksi saluran 

nafas atas. Sinusitis dibedakan menjadi sinusitis akut yaitu infeksi pada sinus pranasal 

sampai dengan selama 30 hari baik dengan gejala yang menetap maupun berat. Gejala 
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yang menetap yang dimaksud adalah gejala seperti adanya cairan dari hidung, batuk 

di siang hari yang akan bertambah parah pada malam hari yang bertahan selama 10-

14 hari, sedangkan yang dimaksud dengan gejala yang berat adalah disamping adanya 

secret hidung yang purulen juga disertai demam (bisa sampai 39o C) selama 3-4 hari. 

Sinusitis berikutnya adalah sinusitis subakut dengan gejala yang menetap selama 30-

90 hari. Sinusitis berulang adalah sinusitis yang terjadi minimal sebanyak 3 episode 

dalam kurun waktu 6 bulan atau 4 episode dalam 12 bulan. Sinusitis kronik 

didiagnosis bila gejala sinusitis terus berlanjut hingga lebih dari 6 minggu (Anonim, 

2005). 

Infeksi sinus paranasal mempunyai banyak persamaan dengan infeksi ruang 

telinga tengah. Fisiologi normal sinus tergantung pada: 

a) Keterbukaan ostia 

b) Fungsi aparatus siliare 

c) Kualitas sekresi mukosa 

Faktor yang memberi kecenderungan pada obstruksi ostium sinus meliputi 

faktor yang terkait dengan pembengkakan mukosa, termasuk infeksi virus, alergi, 

silia tidak bergerak, iritasi kimia oleh obat-obatan (obat-obat rhinitis), barotrauma 

(menyelam), dan trauma muka. Faktor-faktor yang menciptakan pembengkakan 

mukosa jelas adalah alergi dari virus ISPA. Sinusitis merupakan penyakit yang sangat 

sering, biasanya subklinik dan sembuh sendiri, tetapi memerlukan perhatian 

pengobatan (Shulman, dkk., 1994). 
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Tanda klinik sinusitis tergantung umur, dan tantangan bagi dokter adalah 

membedakan infeksi saluran pernafasan atas sederhana atau alergi dari infeksi bakteri 

sekunder yang akan diberikan antibiotik (Shulman, dkk., 1994). 

Tabel 1. Antibiotik yang Dapat Dipilih pada Terapi Sinusitis (Anonim, 2005). 

Antibiotik Dosis 
SINUSITIS AKUT 

Lini Pertama 
Amoksisillin / Amoksisillin-clavulanat Anak: 20-40 mg/kg/hari terbagi dalam 3 

dosis / 25-45 mg/kg/hari terbagi dalam 2 
dosis. 
Dewasa: 3 x 500mg/ 2 x 875mg 

Kotrimoxasol Anak: 6-12mg TMP/30-60mg 
SMX/kg/hari terbagi dalam 2 dosis. 
Dewasa: 2 x 2tab dewasa 

Eritromisisn Anak: 30-50mg/kg/hari terbagi dalam 
6jam. 
Dewasa: 4 x 250-500mg 

Doksisiklin Dewasa: 2 x 100mg 
 

Lini Kedua 
Amoksisilin-clavulanat Anak: 25-45mg/kg/hari terbagi dalam 2 

dosis. 
Dewasa: 2 x 875mg 

Cefuroksim 2 x 500mg 
Klaritromisin Anak: 15mg/kg/hari terbagi dalam 2 

dosis. 
Dewasa: 2 250mg 

Azitromisisn 1 x 500mg, kemudian 1 x 250mg selama 
4 hari berikutnya. 

Levofloxacin Dewasa: 1 x 250-500mg 
SINUSITIS KRONIK 

Amoksisilin-clavulanat Anak: 25-45mg/kg/hari terbagi dalam 2 
dosis. 
Dewasa: 2 x 875mg 

Azitromisin Anak: 10mg/kg pada hari 1 diikuti 
5mg/kg selama 4 hari berikutnya. 
Dewasa: 1 x 500mg, kemudian 1 x 
250mg selama 4 hari 

Levofloxacin Dewasa: 1 x 250-500mg 
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Tujuan terapi antimikroba sinusitis akut adalah perbaikan klinik, sterilisasi 

sekresi sinus, mencegah sinusitis kronik dan juga komplikasi intrakranial dan orbita. 

Berdasarkan pada spektrum organisme yang diisolasi dari sinus yang terinfeksi, dapat 

diramalkan bahwa antibiotik seperti amoksilin, ampisilin, cefaclor, atau trimetoprim 

sulfametoksazol akan cocok. Sefalosporin parenteral seperti safuroksim dapat 

bermanfaat pada penderita di rumah sakit. Pemberian agen vasokontriksi lokal atau 

sistemik dapat membantu membuka kembali ostium sinus, sehingga memperbaiki 

drainase sekresi. Kadang-kadang dibutuhkan drainase bedah terutama penderita sakit 

dengan sinusitis akut atau kronik atau penderita dengan penyebaran infeksi 

intrakranial dari sinus (Shulman, dkk., 1994). 

3) Faringitis atau Tonsilitis 

Penyebab bakterial faringitis dan tonsilitis yang paling penting adalah 

streptococcus beta hemolitik group A (S. pyogenes). Faringitis atau tonsilitis 

streptokokus adalah salah satu  keadaan yang memerlukan terapi antibiotik, karena 

infeksi SGA (Streptococcus Group A) yang jika tidak diobati dapat menimbulkan 

demam reumatik akut dan penyakit reumatik kronik (Shulman, dkk., 1994). 

Faringitis streptokokus adalah infeksi akut yang paling khas pada umur 

sekolah, walaupun penyakit ini dapat terjadi pada semua umur. Penderita ini 

menampakkan serangan nyeri tenggorokan, demam, disfagi dan lunaknya limfonodi 

tetapi keparauan tidak ada (Shulman, dkk., 1994). 

Sejumlah antibiotik terbukti efektif pada terapi faringitis oleh Streptococcus 

group A, yaitu mulai dari penicillin dan derivatnya, sefalosporin maupun makrolida. 

Penicillin tetap menjadi pilihan karena efektifitas dan keamanannya sudah terbukti, 
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spektrum luas serta harga yang terjangkau. Lama terapi dengan terapi antibiotik oral 

rata-rata selama 10 hari untuk memastikan eradikasi Streptococcus, kecuali pada 

azitromisin hanya 5 hari. Untuk infeksi yang menetap atau gagal, maka pilihan 

antibiotik yang tersedia adalah eritromisin, cefaleksin, klindamisin ataupun 

amoksisilin klavunalanat (Anonim, 2005). 

Tabel 2. Antibiotik pada Terapi Faringitis karena Streptococcus group A 

(Anonim, 2005). 

Lini Pertama 

Penicilin G (untuk psien yang 

tidak dapat menyelesaikan 

terapi oral selama 10 hari) 

1 x 1,2 juta U i.m. 1 dosis 

Penicilin VK Anak: 2-3 x 250mg 

Dewasa: 2-3 x 500mg 

10 hari 

 

 

Amoksisillin-Clavulanat 3 x 

500mg selama 10 hari     

Anak: 3 x 250mg 

Dewasa: 3 x 500mg 

10 hari 

 

 

Lini Kedua 

Eritromisin (untuk pasien 

alergi Penicilin) 

Anak: 4 x 250mg 

Dewasa: 4 x 500mg 

10 hari 

Azitromisin atau 

Klaritromisin (lihat dosis 

pada sinusitis) 

 5 hari 

Sefalosporin generasi satu 

atau dua 

Bervariasi sesuai agen 10 hari 

Levofloksasin (hindari untuk 

anak maupun wanita hamil) 
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 Untuk infeksi yang menetap atau gagal, maka pilihan antibiotik yang tersedia 

adalah eritromisin, cefaleksin, klindamisin atau amoksisilin-clavulanat (Anonim, 

2005). 

4) Otitis Media 

Peradangan telinga tengah atau otitis media merupakan penyakit yang paling 

sering terjadi pada masa anak-anak setelah infeksi saluran pernapasan (Nelson, 1992). 

Otitis media mempunyai puncak insiden pada anak usia 6 bulan sampai 3 tahun dan 

diduga penyebabnya adalah obstruksi tuba Eustachius dan sebab sekunder yaitu 

menurunnya imunokompetensi pada anak. Disfungi tuba Eustachius berkaitan dengan 

adanya infeksi saluran napas atas dan alergi (Anonim, 2005). 

Terapi otitis media akut meliputi pemberian antibiotik oral dan tetes bila 

disertai pengeluaran sekret. Untuk pasien dengan sekret telinga (otorrhea), maka 

disarankan untuk menambahkan terapi tetes telinga ciprofloxacin atau ofloxacin. 

Pilihan terapi untuk otitis media akut yang persisten yaitu otitis yang menetap 6 hari 

setelah menggunakan antibiotik, adalah memulai kembali antibiotik dengan memilih 

antibiotik yang berbeda dengan terapi pertama. Profilaksis bagi pasien dengan 

riwayat otitis media ulangan menggunakan amoksisilin 20mg/kg satu kali sehari 

selama 2-6 bulan berhasil mengurangi insiden otitis media sebesar 40-50% (Anonim, 

2005). 

 
c. Tanda-Tanda Klinis ISPA 

1)       Salesma (commond cold) 

Beberapa anak mungkin terserang penyakit ini 5 atau 6 kali setiap tahun. 

Keluar ingus cair dari hidung, sakit tenggorokan, sakit kepala, dan kadang-kadang 
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sedikit demam. Penyakit ini biasanya sembuh dalam 2-3 hari. Seringkali ingus 

menjadi kental dan kuning (purulen) dan baru sembuh setelah 1 minggu atau lebih. 

Hidung yang tersumbat karena pilek dapat menimbulkan banyak masalah pada bayi 

kecil karena mereka belum dapat bernafas mulut (Biddulph dan Stace, 1999).  

2)    Sinusitis 

Tanda lokal sinusitis adalah hidung tersumbat, sekret hidung yang kental 

berwarna hijau kekuningan atau jernih, dapat pula disertai bau, nyeri tekan pada 

wajah di area pipi, di antara kedua mata dan di dahi. Tanda umum terdiri dari batuk, 

demam tinggi, sakit kepala/migrain, serta menurunnya nafsu makan, malaise 

(Anonim, 2005). 

3) Faringitis atau Tonsilitis 

Tanda dan gejala tonsilitis pada anak biasanya demam, merasa tidak enak 

badan dan mungkin mengeluh sakit tenggorokan. Anak mungkin menolak untuk 

makan atau malah muntah. Kadang-kadang ia mengeluh nyeri perut dan jika 

diperiksa tenggorokannya akan terlihat tonsil yang bengkak dan merah. Kadang-

kadang terdapat bercak nanah pada tonsil dan kelenjar getah bening tonsil akan 

membesar (Biddulph dan Stace, 1999) 

4) Otitis media 

Manifestasi otitis media pada anak-anak kurang dari 3 tahun seringkali 

bersifat non spesifik seperti iritabilitas, demam, terbangun pada malam hari, nafsu 

makan turun, pilek dan tanda rhinitis, konjungtivitis (Anonim, 2000) 
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3. Anak 

Penggolongan masa anak-anak menurut The British Pediatric Association 

(BPA) : 

a. Neonatus : awal kelahiran – 1 bulan 

b. Bayi (infant) : 1 bulan – 1 tahun 

c. Anak  : 1 tahun – 12 tahun 

d. Remaja : 12 tahun – 18 tahun  

Infeksi saluran pernafasan atas sangat sering terjadi. Infeksi ini dapat 

menyebar dari satu orang ke orang yang lainnya. Infeksi ini juga dapat menyebabkan 

demam, batuk, pilek dan sakit tenggorokan. Pada anak-anak biasanya mempunyai 

gejala tidak mau makan (Biddulph dan Stace, 1999). 

Penyakit saluran pernafasan menyebar melalui batuk dan air liur. Oleh karena 

itu, orang-orang terutama anak-anak sebaiknya tidak dibiarkan terlalu dekat dengan 

pasien yang sedang mengalami batuk-batuk (Biddulph dan Stace, 1999). 

 
4. Pengobatan yang Rasional 

  Pengobatan merupakan suatu proses ilmiah yang dilakukan oleh dokter 

terhadap pasiennya berdasarkan temuan-temuan yang diperolehnya. Upaya tersebut 

ditempuh melalui suatu tahapan prosedur tertentu yang disebut Standart Operating 

Prosedur (SOP) yaitu terdiri dari anamnesis pemeriksaan, penegakan dosis, 

pengobatan dan tindakan selanjutnya (Sastramihardja dan Herry, 1997). 

  Hal yang menjadi penting adalah bahwa apabila pemberian antibiotik tidak 

sesuai dengan standar terapi, maka kemungkinan timbul kasus-kasus atau efek buruk 

penggunaan antibiotik, antara lain dapat terjadi resistensi yang akhir-akhir ini 
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semakin pesat. Resistensi disebabkan oleh penggunaan antibiotik yang tidak sesuai 

aturan, dosis yang kurang dan bisa pula karena penyalahgunaan antibiotik 

(Wattimena, dkk.,1991).  

  Suatu pengobatan dikatakan rasional bila memenuhi beberapa kriteria tertentu. 

Kriteria ini mungkin akan bervariasi tergantung interpretasi masing-masing, tetapi 

paling tidak akan mencakup : 

a. Ketepatan indikasi 

b. Ketepatan pemilihan obat 

c. Ketepatan cara pakai dan dosis obat 

d. Ketepatan pasien  (Santoso, dkk., 2003) 

Penulisan resep yang tidak rasional selain menambah biaya, kemungkinan 

juga dapat menimbulkan efek samping yang semakin tinggi serta dapat menghambat 

mutu pelayanan. Harga obat tidak terjangkau masyarakat akan menyebabkan hasil 

yang tidak diinginkan. Pengobatan yang irasional adalah pengobatan yang tidak 

sesuai atau tidak tepat dengan dosis, indikasi, jenis obat, diagnosis, cara dan lama 

pemberian, penilaian terhadap kondisi pasien, informasi dan tindak lanjutnya 

(Sastramihardja dan Herry, 1997). 

Tipe-tipe penggunaan obat yang irasional: 

a. Extravaganz prescribing (peresepan boros), meliputi: 

1) Meresepkan obat yang mahal dimana masih tersedia alternatif obat yang lebih 

murah dengan kemanfaatan dan keamanan yang sama. 

2) Terlalu berorientasi pada pengobatan gejala penyakit sebagai dana yang 

dikeluarkan sama dengan pengobatan penyakit yang berat. 
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3) Pemakaian obat patent yang lebih mahal dimana tersedia obat lain yang lebih 

murah dengan kemanfaatan dan keamanan yang sama. 

b. Over prescribing (peresepan berlebih), meliputi: 

1) Meresepkan obat yang tidak diperlukan 

2) Dosis yang terlalu berlebihan 

3) Jangka waktu pemakaian terlalu lama 

4) Jumlah obat yang diberikan melebihi jumlah yang diperlukan 

c. Incorect prescribing (peresepan keliru), meliputi: 

1) Peresepan obat untuk diagnosis yang salah 

2) Diagnosis tepat, pemilihan obat keliru 

3) Penulisan yang salah 

4) Tidak mempertimbangkan kondisi pasien, faktor generik, lingkungan dan 

faktor yang lain. 

d. Multiple prescribing (peresepan majemuk), meliputi: 

1) Meresepkan satu atau dua jenis obat yang mempunyai efek yang sama 

2) Pemberian banyak obat yang berkaitan dengan penyakit primernya. 

e. Under prescribing (peresepan kurang), meliputi: 

1) Obat yang dibutuhkan tidak diresepkan 

2) Dosis kurang 

3) Jangka waktu pengobatan kurang. 

 
5. Rumah Sakit Umum 

  Peran rumah sakit selain membantu dinas kesehatan kabupaten/kota dalam 

kegiatan dan masalah kesehatan masyarakat yang merupakan prioritas diwilayahnya, 
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Rumah Sakit secara khusus bertanggung jawab terhadap manajemen pelayanan medik 

pada seluruh jaringan rujukan diwilayah kabupaten/kota ( Soejitno dkk, 2002 ) 

 SK Menteri Kesehatan RI No. 983 / Menkes / SK / XI 1992 menyebutkan 

bahwa Rumah Sakit Umum adalah rumah sakit yang memberikan peleyanan 

kesehatan yang bersifat dasar, spesialistik, dan subspesialistik. Rumah sakit ini 

mempunyai misi memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau oleh 

masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Tugasnya 

adalah melaksanakan upaya kesehatan srcara berdaya guna dan berhasil guna dengan 

mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi 

dan terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya 

rujukan. (Aditama, 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




