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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Pneumonia merupakan penyakit yang umum terjadi pada masyarakat, 

yang merupakan salah satu penyakit penyebab kematian tertinggi pada anak-anak 

dan orang dewasa. Hal ini diduga karena penyakit ini merupakan penyakit yang 

akut dan kualitas penatalaksanaannya belum memadai (Nugroho et al., 2011). 

Pneumonia paling banyak disebabkan oleh bakteri dan virus. Patogen yang paling 

umum adalah Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae tipe b (Hib), 

dan Respiratory Syncytial Virus (RSV) (Tong, 2013). Pneumonia merupakan 

penyakit yang banyak terjadi di seluruh penjuru dunia yang telah menginfeksi 

kira-kira 450 juta orang pertahun. Penyakit ini menjadi penyebab utama jutaan 

kematian pada semua kelompok (7% dari kematian total dunia) setiap tahun. 

Angka ini paling besar terjadi pada anak-anak yang berusia kurang dari 5 tahun 

dan dewasa yang berusia lebih dari 75 tahun (Langke, 2016). Angka period 

prevalence pneumonia atau angka penderita pneumonia pada waktu tertentu di 

Indonesia  cenderung meningkat dari 2,1% pada tahun 2007  menjadi 2,7%  pada 

tahun 2013 (Depkes, 2013).   

Antibiotik merupakan obat untuk pneumonia yang disebabkan oleh 

bakteri. Penggunaan antibiotik di Rumah Sakit harus mempertimbangkan 

kesesuaian diagnosis, indikasi, regimen dosis, keamanan dan harga (Depkes, 

2011). Pemberian antibiotik yang tidak rasional dapat memberikan  dampak 

negatif, seperti meningkatkan efek samping dan toksisitas, serta  resistensi bakteri 

terhadap antibiotik. Jika kejadian resistensi antibiotik ini tidak terdeteksi maka 

akan menimbulkan keparahan penyakit dan menjadi sulit untuk disembuhkan 

(Nugroho et al., 2011). 

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nugroho et al tahun 2011 

tentang Evaluasi Penggunaan Antibiotik Pada Penyakit Pneumonia Di Rumah 

Sakit Umum Daerah Purbalingga diperoleh hasil ketepatan penggunaan antibiotik 

kategori ketepatan obat pada pasien anak sebesar 65,48% sedangkan pada pasien 

dewasa sebesar 87,5%, ketepatan dosis pada pasien anak sebesar 25,45% 
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sedangkan pada pasien dewasa sebesar 100%, dan ketepatan lama pemberian pada 

pasien dewasa sebesar 40,47% (Nugroho et al., 2011). Penelitian ini dilakukan 

untuk mengevaluasi penggunaan antibiotik pada pasien pneumonia yang 

menjalani rawat inap di RS. Islam Klaten. Rumah sakit ini dipilih karena jumlah 

penderita pneumonia di instalasi rawat inap cukup banyak yang mencapai 114 

pasien pada tahun 2015. RS. Islam Klaten merupakan rumah sakit tipe B yang 

menampung pelayanan rujukan dari beberapa rumah sakit di daerah Kabupaten 

Klaten. 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat disusun suatu 

permasalahan sebagai berikut : 

Apakah penggunaan antibiotik pada penyakit pneumonia di instalasi rawat inap 

RS. Islam Klaten periode Januari-Desember tahun 2015 sudah rasional menurut 

parameter  tepat pasien, tepat obat dan tepat dosis? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kerasionalan 

penggunaan antibiotik pada pasien pneumonia di instalasi rawat inap RS. Islam 

Klaten berdasarkan parameter tepat pasien, tepat obat dan tepat dosis. 

 

D. TINJAUAN PUSTAKA 

1. Pneumonia  

a. Definisi 

Pneumonia merupakan infeksi pada ujung bronkhiol dan alveoli yang 

dapat disebabkan oleh berbagai patogen seperti bakteri, jamur, virus dan parasit 

(Depkes RI, 2005). Pneumonia bakteri umumnya lebih lazim terjadi, lebih parah 

dan kebanyakan lebih mematikan di daerah tropis (Syamsudin and Keban, 2013). 

b. Etiologi 

Pneumonia paling sering terjadi karena Streptococcus pneumonia, 

Legionella pneumophila atau Klebsiella sp. Meskipun etiologinya tidak bisa 
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ditentukan pada banyak kasus, namun kemungkinan besar disebabkan oleh S. 

pneumonia. Pneumonia yang lebih ringan dengan onset yang lebih lambat bisa 

disebabkan oleh Mycoplasme pneumoniae (Syamsudin and Keban, 2013). 

Klasifikasi pneumonia secara umum terdiri dari pneumonia komuniti dan 

nosokomial yang dibedakan berdasarkan penyebabnya. Tabel 1 menunjukkan 

perbedaan penyebab pada pneumonia komuniti dan nosokomial. 

Tabel 1. Etiologi umum pada pneumonia komuniti dan nosokomial 

Lokasi sumber Penyebab 

Komuniti Streptococcus pneumonia 

Mycobacterium tuberculosis 

Legionella pneumonia 

Haemophillus influenza 

Influenza tipe A, B, C 

Aderovina 

Nosokomial  Staphylococcus aureus 

Basil usus Gram negatif (Escherichia coli) 

Klebsiella pneumonia 

Pseudomonas aeruginosa 

(Syamsudin and Keban, 2013) 

c. Patofisiologi 

Pneumonia disebabkan oleh masuknya partikel kecil pada saluran napas 

bagian bawah. Masuknya partikel tersebut dapat menyebabkan kerusakan paru-

paru karena mengandung agen penyebab infeksi. Infeksi dapat disebarkan melalui 

udara ketika agen masih aktif dan kemudian masuk ke jaringan tempat partikel 

tersebut dapat menyebabkan infeksi. Jika partikel mempunyai ukuran yang sangat 

kecil saat terhirup, maka partikel akan mudah masuk ke jalan napas dan alveolus. 

Rehidrasi dapat menyebabkan bertambahnya ukuran partikel, sehingga dapat 

menghambat pernapasan. Infeksi saluran pernapasan juga bisa disebabkan oleh 

bakteri yang berada di dalam darah dari daerah lain di tubuh menyebar ke paru-

paru. Patogen umumya dikeluarkan melalui batuk yang kemudian ditangkap oleh 

sistem kekebalan tubuh. Jika terlalu banyak mikroorganisme yang lolos dari 

sistem kekebalan tubuh maka terjadi aktivasi imun dan infiltrasi sel dalam sistem 

kekebalan tubuh. Sel tersebut menyebabkan rusaknya selaput lendir di dalam 

bronki dan selaput alveolokapiler sehingga terjadi infeksi (Syamsudin and Keban, 

2013). 
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d. Klasifikasi  

Berdasarkan asal infeksi pneumonia secara khas dikelompokkan menjadi 

dapatan komunitas (Community Acquired Pneumonia) dan dapatan rumah sakit 

(Hospital Acquired Pneumonia). 

1) Pneumonia dapatan komunitas (Community Acquired Pneumonia) 

Pneumonia yang didapat di komunitas didefinisikan sebagaai suatu 

penyakit yang dimulai di luar rumah sakit atau didiagnosa 48 jam setelah masuk 

rumah sakit pada pasien yang tidak tinggal dalam perawatan jangka panjang 

selama 14 hari atau lebih  sebelum onset gejala (Tierney. et al., 2002). Berbagai 

patogen yang cenderung dijumpai pada faktor resiko tertentu misalnya H. 

influenza  pada pasien perokok, patogen atipikal pada pasien lansia, Gram negatif 

pada pasien dari rumah jompo. Patogen pneumonia komunitas rawat inap diluar 

ICU 20-70% tidak diketahui penyebabnya. S. Pneumoniae dijumpai pada 20-60%, 

H. Influenzae dijumpai sekitar 3-10%. Patogen pada pneumonia komunitas di ICU 

sebanyak 10%, 50-60% tidak diketahui penyebabnya, sekitar 33% disebabkan S. 

Pneumoniae (Sudoyo et al., 2007). 

2) Pneumonia dapatan rumah sakit (Hospital Acquired Pneumonia) 

Pneumonia yang didapat di rumah sakit atau nosokomial (Hospital 

Acquired Pneumonia) adalah suatu penyakit yang dimulai 48 jam setelah pasien 

dirawat di rumah sakit, yang tidak  sedang mengalami inkubasi suatu infeksi saat 

masuk rumah sakit. Pneumonia yang berhubungan dengan ventilator berkembang 

pada pasien-pasien dengan ventilasi mekanik lebih dari 48 jam setelah inkubasi 

(Tierney. et al., 2002). Bakteri penyebab HAP yang terbesar adalah bakteri 

anaerob (35% dari penyebab infeksi HAP). Sisanya adalah Pseudomonas 

aeruginosa (17%), Staphylococcus (16%), dan Enterobacter (11%). Sedangkan 

yang lainnya adalah virus influenza (5%), dan spesies candida (5%). Hospital 

Acquired Pneumonia (HAP) yang disebabkan jamur, kuman anaerob dan virus 

jarang terjadi (PDPI, 2003b). 
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e. Diagnosis  

Penegakan diagnosis dibuat dengan maksud pengarahan kepada pemberian 

terapi yaitu dengan cara mencakup bentuk dan luas penyakit, tingkat berat 

penyakit, dan perkiraan jenis kuman penyebeb infeksi (Sudoyo et al., 2007). 

Secara klinis, diagnosis pneumonia didasarkan atas tanda-tanda kelainan fisis dan 

adanya gambaran konsolidasi pada foto dada. Namun diagnosis lengkap haruslah 

mencakup diagnosis etiologi dan anatomi  (Dahlan, 2004). 

Diagnosis studi: 

1. Chest X-ray: teridentifikasi adanya penyebaran (misal: lobus dan bronkhial); 

dapat juga menunjukkan multipel abses/infiltrat, empiema (staphilococcus); 

penyebaran atau lokasi infiltrasi (bakterial) 

2. Analisis gas darah: abnormalitas mungkin timbul tergantung dari luasnya 

kerusakan paru-paru. 

3.  Pemeriksaan darah lengkap: leukositosis biasanya timbul, meskipun nilai 

pemeriksaan darah putih rendah pada infeksi. 

Penilaian derajat keparahan pneumonia pada anak dan dewasa dengan cara yang 

berbeda.  

1). Pneumonia Anak 

 Penilaian derajat keparahan pneumonia pada anak dapat dilihat dari gejala 

dan tanda yang timbul. Gejala penyakit pneumonia biasanya didahului dengan 

infeksi saluran napas atas akut selama beberapa hari. Selain didapatkan demam, 

menggigil, suhu tubuh naik dapat mencapai 40˚C, sesak napas, nyeri dada dan 

batuk dengan dahak kental, terkadang dapat berwarna kuning hingga hijau. Pada 

sebagian penderita juga ditemui gejala lain seperti nyeri perut, kurang nafsu 

makan, dan sakit kepala (Misnadiarly, 2008). 

Tanda-tanda penyakit pneumonia pada balita antara lain : batuk 

nonproduktif, ingus (nasal discharge), suara napas lemah, penggunaan otot bantu 

napas, demam, cyanosis (kebiru-biruan), photo thorax menunjukkan infiltrasi 

melebar, sakit kepala, kekakuan dan nyeri otot, sesak napas, menggigil, 

berkeringat, lelah, terkadang kulit menjadi lembab, mual dan muntah 

(Misnadiarly, 2008). 
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Hal yang penting untuk diperhatikan adalah apabila seorang anak batuk 

dan sulit untuk bernafas, untuk mencegah menjadi berat dan kematian, anak 

tersebut harus segera mendapatkan pertolongan sesuai dengan pedoman 

tatalaksana. Pneumonia pada anak diklasifikasikan sebagai pneumonia sangat 

berat, pneumonia berat, pneumonia dan bukan pneumonia, berdasarkan ada 

tidaknya tanda bahaya, tarikan dinding dada bagian bawah ke dalam dan frekuensi 

napas, dan dengan pengobatan yang spesifik untuk masing-masing derajat 

penyakit (WHO, 2009). 

Tabel 2. Klasifikasi tingkat keparahan pneumonia pada anak (WHO, 2009) 

Tanda dan gejala Klasifikasi 

1. Batuk atau sulit bernapas 

2. Napas cepat* 
Pneumonia ringan 

1. Batuk dan atau kesulitan bernapas 

2. Napas cepat* 

3. Suara merintih pada bayi 

4. Pada auskultasi terdengar crackles (ronki), suara pernapasan 

menurun dan suara pernapasan bronkial 

5. Dalam keadaan sangat berat dapat dijumpai : tidak dapat 

menyusu atau minum/makan, kejang, letargis atau tidak 

sadar, sianosis, distres pernapasan berat 

Pneumonia berat 

* Disebut napas cepat bila : 

Anak umur < 2 bulan : ≥ 60 kali/menit 
Anak umur 2 – 11 bulan : ≥ 50 kali/menit 

Anak umur 1 – 5 tahun : ≥ 40 kali/menit 

Anak umur ≥ 5 tahun : ≥ 30 kali/menit 

 

2). Pneumonia Dewasa 

Penilaian derajat keparahan penyakit pneumonia komunitas pada pasien 

dewasa dapat dilakukan dengan menggunakan sistem skor menurut hasil 

penelitian Pneumonia Patient Outcome Research Team (PORT). Tabel 3 

menunjukkan sistem skor pada pneumonia komunitas. Berdasarkan kesepakatan 

Persatuan Dokter Paru Indonesia (PDPI), kriteria yang dipakai untuk indikasi 

rawat inap pneumonia adalah: 

1. Skor PORT lebih dari 70 

2. Bila skor PORT kurang dari 70 maka penderita tetap perlu rawat inap bila di 

jumpai salah satu dari kriteria dibawah ini: 

a) Frekuensi nafas > 30 kali/menit 

b) PaO2/FiO2 kurang dari 250 mmHg 

c) Foto toraks paru menunjukkan kelainan bilateral 
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d) Foto toraks paru melibatkan > 2 lobus 

e) Tekanan sistolik < 90mmHg 

f) Tekanan diastolik < 60 mmHg (PDPI, 2003b). 

Penilaian tingkat keparahan pneumonia dapat dilakukan dengan 

menggunakan sistem skor, seperti tabel 3 : 

Tabel 3. Sistem skor pada pneumonia komunitas berdasarkan PORT 

Karakteristik penderita Jumlah poin 

Usia, laki-laki Umur (tahun) 

Usia, perempuan Umur (tahun) - 10 

Perawatan dirumah +10 

Keganasan  +30 

Penyakit hati +20 

Gagal jantung kongestif +10 

Penyakit serebrovaskular +10 

Penyakit ginjal +10 

Perubahan status mental +20 

Pernapasan >30 kali permenit  +20 

Tekanan darah sistolik <90mmHg +20 

Suhu tubuh <35˚C atau >40˚C +15 

Nadi >125 kali permenit +10 

Analisis gas darah arteri : pH 7,35 +30 

BUN >30 mg/dL +20 

Natrium <130 mEq/L +20 

Glukosa >250 mg/dL +10 

PO2 ≤60 mmHg +10 

Efusi pleura +10 

(PDPI, 2003b) 

 Selanjutnya dilakukan penjumlahan poin-poin hasil PORT. Berdasarkan 

penjumlahan tersebut kemudian dikategorikan menurut kelas resikonya, sehingga 

dapat ditentukan penanganan yang harus dilakukan (tabel 4). 

Tabel 4. Derajat Skor Risiko Menurut PORT 

Resiko Kelas Jumlah poin Penanganan 

Rendah I 0 Rawat jalan 

II <70 Rawat jalan 

III 71-90 Rawat jalan/ rawat inap 

Sedang IV 91-130 Rawat inap 

Berat V >130 Rawat inap 

(PDPI, 2003b) 

 

f. Tatalaksana Terapi 

Terapi pada pneumonia Community Acquired Pneumonia (CAP) dapat 

dilaksanakan secara rawat jalan. Dalam mengobati penderita pneumonia perlu 

diperhatikan keadaan klinisnya, bila keadaan klinis baik dan tidak ada indikasi 
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rawat dapat diobati di rumah dan juga diperhatikan ada tidaknya faktor modifikasi 

yaitu keadaan yang dapat meningkatkan resiko infeksi dengan mikroorganisme 

patogen yang spesifik misalnya S. pneumoniae yang resisten terhadap penisilin 

(PDPI, 2003b). Namun pada kasus yang berat pasien dirawat di Rumah Sakit dan 

mendapat antibiotik parenteral. Sedangkan untuk kasus pneumonia nosokomial 

pemilihan antibiotik diperlukan kejelian, karena sangat dipengaruhi pola resistensi 

antibiotik di rumah sakit (Depkes RI, 2005). 

Penatalaksanaan terapi pneumonia yang disebabkan bakteri sama seperti 

infeksi pada umumnya yaitu dengan memberikan antibiotik yang dimulai secara 

empiris dengan antibiotik spektrum luas sambil menunggu hasil hasil kultur. 

Setelah bakteri penyebab diketahui pemberian antibiotik diubah menjadi 

antibiotik spektrum sempit sesuai bakteri penyebab (Depkes RI, 2005). 

1). Terapi antibiotik pada pneumonia anak 

a. Antibiotik oral yang menjadi pilihan pertama pada anak <5 tahun adalah  

amoksisilin. Alternatif lainnya adalah co-amoxiclav, sefaklor, eritromisin, 

klaritromisin dan azitromisin. 

b. Antibiotik intravena yang dianjurkan adalah ampisilin dan kloramfenikol, co-

amoxiclav, ceftriakson, cefuroksim dan cefotaksim. 

Tabel 5. Pilihan antibiotik intravena untuk pneumonia anak 

Antibiotik Dosis  Frekuensi Keterangan 
Penisilin G 50.000 unit/kg/kali 

Dosis tunggal maks. 

4.000.000 unit 

Tiap 4 jam S. pneumonia 

Ampisilin 100 mg/kg/hari Tiap 6 jam S. pneumoniae, H. Influenza 
Kloramfenikol 100 mg/kg/hari Tiap 6 jam S. pneumoniae, H. Influenza 
Ceftriaxone 50 mg/kg/kali 

Dosis tunggal maks. 

2 gram 

Satu kali sehari S. pneumoniae, H. Influenza 

Cefuroxime 50 mg/kg/kali 

Dosis tunggal maks. 

2 gram 

Tiap 8 jam S. pneumoniae, H. Influenza 

Clindamycin 10 mg/kg/kali 

Dosis tunggal maks. 

1,2 gram 

Tiap 6 jam S. aureus, S. pneumoniae, 

(alternatif untuk anak alergi 

beta laktam, lebih jarang 

menimbulkan flebitis pada 

pemberian IV daripada 

eritromisin) 

(IDAI, 2009) 

2). Terapi antibiotik pada pneumonia dewasa 
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Penggunaan antibiotik pada terapi pneumonia komuniti  dapat digambarkan dalam 

tabel 6. 

Tabel 6. Antibiotik pada terapi pneumonia komuniti 

Antibiotik empiris pada pneumonia komuniti 

Rawat jalan Tanpa modifikasi: golongan betalaktam atau betalaktam + anti 

betalaktamase. 

Dengan faktor modifikasi: golongan betalaktam + antibetalaktamase 

atau flourokuinolon respirasi. 

Bila dicurigai pneumonia atipik: makrolid baru. 

Rawat inap biasa Tanpa faktor modifikasi: golongan betalaktam + antibetalaktamase iv 

atau sefalosporin generasi 2, generasi 3 iv atau flourokuinolon 

respirasi iv. 

Dengan faktor modifikasi: sefalosporin generasi 2, generasi 3 iv atau 

flourokuinolon respirasi iv. 

Bila curiga disertai infeksi bakteri atipik ditambah makrolid baru. 

Ruang rawat intensif Tidak ada faktor resiko infeksi Pseudomonas: sefalosporin generasi 3 

iv non Pseudomonas + makrolid baru atau flourokuinolon respirasi iv. 

Ada faktor resiko infeksi Pseudomonas: sefalosporin anti 

Pseudomonas atau karbapenem iv + flourokuinolon anti Pseudomonas 

(siprofloksasin) iv atau aminoglikosida iv 

(PDPI, 2003b) 
 

Penggunaan antibiotik pada terapi HAP dan VAP digambarkan dalam tabel 7. 

Tabel 7. Terapi antibiotik awal secara empirik untuk HAP atau VAP pada pasien tanpa 

faktor resiko patogen MDR, onset dini dan semua derajat penyakit 

Patogen potensial Antibiotik yang direkomendasikan 

1. Streptocoocus pneumonia 

2.  Haemophilus influenza 

3.  Metisilin-sensitif 

Staphylocoocus aureus 

4.  Antibiotik sensitif basil Gram 

negatif enterik  

a. Escherichia coli  

b. Klebsiella pneumoniae  

c. Enterobacter spp  

d. Proteus spp  

e. Serratia marcescens 

Betalaktam + antibetalaktamase (Amoksisilin 

klavulanat)  

atau  

Sefalosporin generasi 3 nonpseudomonal (Seftriakson, 

sefotaksim)  

Atau 

 Kuinolon respirasi (Levofloksasin, Moksifloksasin) 

  

(PDPI, 2003c) 

 
2. Antibiotik  

a. Definisi 

Antibiotik dapat diartikan sebagai zat kimia yang dihasilkan oleh fungi 

dan bakteri, yang mempunyai khasiat membunuh atau menghambat pertumbuhan 

kuman, sedangkan bagi manusia toksisitasnya relatif rendah. Antibiotik 

merupakan zat yang digunakan untuk mengobati berbagai penyakit infeksi yang 
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disebabkan oleh kuman, misalnya radang paru-paru, typhus, luka berat dan 

sebagainya (Tjay and Rahardja, 2013). 

b. Rasionalitas Penggunaan Antibiotik 

Infeksi bakteri terjadi bila bakteri mampu melewati barrier mukosa atau 

kulit dan menembus jaringan tubuh. Antibiotik adalah obat yang digunakan 

untuk mengatasi infeksi bakteri. Intensitas penggunaan antibiotik yang relatif 

tinggi menimbulkan berbagai permasalahan dan merupakan ancaman global bagi 

kesehatan terutama resistensi bakteri terhadap antibiotik (Depkes RI, 2011).  

Pemilihan dan penggunaan terapi antibiotika yang tepat dan rasional akan 

menentukan keberhasilan pengobatan untuk menghindari terjadinya resistensi 

bakteri. Berikut adalah kriteria penggunaan obat rasional : 

1. Tepat indikasi penyakit 

Tepat indikasi yaitu ketepatan pemilihan obat yang diberikan harus tepat 

bagi suatu penyakit. 

2. Tepat pasien 

Tepat pasien yaitu pemberian obat disesuaikan dengan kondisi pasien, 

antara lain harus memperhatikan kontraindikasi obat, usia pasien dan 

adanya penyakit penyerta. 

3. Tepat pemilihan obat 

Tepat pemilihan obat yaitu obat yang dipilih harus mempunyai efek terapi 

sesuai penyakit. 

4. Tepat dosis 

Tepat dosis yaitu pemberian obat disesuaikan dengan besarnya dosis, 

jumlah, cara, waktu dan lama pemberian (Depkes RI, 2008). 

 

E. LANDASAN TEORI 

Penelitian yang sudah ada mengenai pneumonia di Rumah Sakit Umum 

daerah Purbalingga tahun 2011 dengan subyek sebanyak 132  kasus terdiagnosa 

pneumonia, yang terdiri dari 84 (63,64%) pasien anak dan 48 (46,97%) pasien 

dewasa, untuk jenis kelamin pasien laki-laki sebanyak 70 (53,03%) dan pasien 
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perempuan sebanyak 62 (46,97%). Jenis antibiotik yang paling banyak digunakan 

adalah ampisilin, amoksisilin, ciprofloksasin, sefadroksil, eritromisin, gentamisin 

dan kotrimoksasol. Antibiotik yang paling banyak digunakan yaitu ampisilin 

sebanyak 47 kasus (35,69%). Jenis antibiotik pada pasien anak tidak sesuai 

dengan Standar Pelayanan Medik Rumah Sakit Umum Daerah Purbalingga dan 

65,48% sesuai dengan Standar Pelayanan Medik dari Ikatan Dokter Indonesia dan 

pada pasien dewasa 87,5 % sesuai dengan Standar Pelayanan Medik Ikatan 

Dokter Indonesia  (Nugroho et al., 2011). Hasil penelitian lain mengenai evaluasi 

antibiotik pada pasien pneumonia anak yang dilakukan Saputri di RSUP Dr. 

Soeradji Tirtonegoro Klaten tahun 2014, didapatkan hasil sebagai berikut : 

Sebanyak  52 kasus terdiagnosa pneumonia, yang terdiri dari 51,92% adalah 

pasien anak laki-laki, sedangkan sisanya 48,08% adalah perempuan. Terapi 

antibiotik yang paling banyak digunakan adalah antibiotik kombinasi ampicillin + 

cloramphenicol (40,39%), ampicilin + gentamicin (32,69%), dan antibiotik 

tunggal ampicillin (21,16%) (Saputri et al., 2013). Sedangkan penelitian evaluasi 

antibiotik pada pasien pneumonia dewasa yang  dilakukan Hidayatunnuzaha di 

Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Surakarta menunjukkan Antibiotik yang 

banyak digunakan yaitu golongan sefalosporin sebesar 74%. Kasus pneumonia 

banyak dijumpai pada jenis kelamin laki-laki sebesar 37,5% dan pada usia 53-65 

tahun sebesar 39%. Pasien dengan kejadian tepat pasien sebesar 100%, tepat obat 

sebesar 100% dan tepat dosis sebesar 88% (Hidayatunnuzaha et al., 2012). 

F. KETERANGAN EMPIRIS 

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh keterangan mengenai 

ketepatan penggunaan antibiotik pada pasien pneumonia berdasarkan parameter 

tepat pasien, tepat obat, dan tepat dosis yang digunakan di instalasi rawat inap RS. 

Islam Klaten pada tahun 2015. 




