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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Obat merupakan salah satu intervensi medis yang paling efektif, jika 

digunakan secara tepat dan rasional.
1
 Penggunaan obat secara rasional adalah 

pasien mendapatkan obat yang tepat indikasi, dosis sesuai kebutuhan individu 

pasien, periode waktu yang tepat, dan harga yang tidak membebani pasien 

beserta keluarganya.
2
 World Health Organisation (WHO) memperkirakan 

lebih dari 50% obat diresepkan, disalurkan, serta dijual secara tidak rasional, 

dan hanya 50% pasien yang menggunakan obat secara benar.
3
 Prevalensi 

tertinggi penggunaan obat secara tidak rasional terjadi pada penggunaan 

antibiotik.
4
 

Penggunaan antibiotik secara tidak rasional merupakan masalah serius 

di bidang kesehatan.
1
 Di negara maju, pasien yang berkunjung ke rumah sakit 

dan mendapat antibiotik berjumlah 13-37%, sedangkan pasien di negara 

berkembang yang dirawat di rumah sakit mendapat antibiotik sebesar 30-

80%
5
. Penelitian Anti Microbial Resistance In Indonesia (AMRIN) di RS. 

Soetomo Surabaya dan RSUP. Kariadi Semarang pada tahun 2012 

menunjukkan bahwa 80% pasien mendapat antibiotik dan penggunaan 

antibiotik tidak rasional sebanyak 63%.
6
 Terapi antibiotik secara tidak 

rasional menyebabkain resistensi antibiotik, meningkatkan toksisitas obat, 

meningkatkan kesakitan dan kematian,  memperpanjang lama perawatan, 

meningkatan biaya perawatan, dan menurunkan kualitas pelayanan medis.
1, 5
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Menanggapi bahaya dari penggunaan antibiotik yang tidak rasional, 

WHO menghimbau untuk melakukan evaluasi berkala dan melakukan 

berbagai intervensi agar antibiotik digunakan secara tepat.
1, 5, 7

 Negara - 

negara maju telah melakukan monitoring berkala melalui rekam medis 

elektronik dan data asuransi. Namun, monitoring penggunaan antibiotik di 

negara berkembang seperti Indonesia masih sangat sedikit dan terbatas pada 

rumah sakit provinsi.
1, 6

 Evaluasi penggunaan antibiotik diperlukan di 

berbagai level sarana kesehatan, termasuk sarana pelayanan kesehatan primer 

seperti puskesmas.
5
 Survey WHO di Asia, Afrika, dan Amerika Latin  pada 

tahun 2004 mengungkapkan bahwa hanya 40% pasien di sarana pelayanan 

kesehatan primer yang diterapi sesuai pedoman terapi standar.
3
  

Kelompok yang paling berisiko mendapat antibiotik tidak rasional 

adalah pasien anak.
8
. Anak memilik fisiologi, psikologi,dan perkembangan 

yang berbeda dengan orang dewasa.
9
 Pertumbuhan dan perkembangan anak 

akan mempengaruhi farmakodinamik dan farmakokinetik obat. Respon tubuh 

anak terhadap obat berbeda dengan orang dewasa. Pemberian obat terhadap 

anak harus memperhitungkan faktor sediaan obat dan perhitungan dosis.
9, 10

 

Intervensi WHO dan pemerintah saat ini terus digiatkan guna 

meningkatkan rasionalitas penggunaan antibiotik. Intervensi dapat 

memberikan hasil yang efektif jika diterapkan pada faktor penghambat dan 

faktor pendukung penggunaan antibiotik secara rasional. 
11

 Faktor – faktor 

tersebut berasal dari pasien, pemerintah, maupun dokter.
3
 Faktor – faktor ini 

penting untuk dianalisis dalam menentukan intervensi dan meningkatkan 
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kewaspadaan pada kelompok yang lebih rentan mendapat antibiotik tidak 

rasional.
12-14

  

Usia anak dan diagnosis merupakan faktor-faktor yang diduga memiliki 

hubungan dengan penggunaan antbiotik. Penelitian sebelumnya oleh Kobto di 

Perancis, dan Moh. Adnan di Madinah memberikan hasil yang berbeda 

terhadap hubungan usia anak dan diagnosis dengan penggunaan antibiotik.
12, 

15
 

Berdasarkan fakta – fakta diatas, penulis bermaksud melakukan 

penelitian tentang hubungan usia anak dan diagnosis dengan rasionalitas 

penggunaan antibiotik pada pasien anak di Puskesmas Rowosari Semarang. 

1.2 Rumusan Masalah 

Apakah terdapat hubungan antara usia anak dan diagnosis dengan 

rasionalitas penggunaan antibiotik pada pasien anak di Puskesmas Rowosari 

Semarang ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

 Menganalisa hubungan usia anak dan diagnosis dengan rasionalitas 

penggunaan antibiotik pada pasien anak di puskesmas Rowosari 

Semarang. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1.) Mengetahui rasionalitas penggunaan antibiotik pada pasien 

anak di puskesmas Rowosari Semarang. 
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2.) Mengetahui hubungan usia anak dengan rasionalitas 

penggunaan antibiotik pada pasien anak di puskesmas 

Rowosari Semarang. 

3.) Mengetahui hubungan diagnosis dengan rasionalitas 

penggunaan antibiotik pada pasien anak di puskesmas 

Rowosari Semarang. 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi bagi : 

1.) Ilmu Pengetahuan 

Memberikan data rasionalitas penggunaan antibiotik pada pasien 

anak di puskesmas Rowosari Semarang serta hubungan usia anak 

dan diagnosis dengan rasionalitas penggunaan antibiotik. 

2.) Penelitian 

Menjadi bahan ilmiah untuk penelitian sejenis yang selanjutnya. 

3.) Pelayanan Kesehatan 

Menjadi bahan evaluasi bagi dokter khususnya di puskesmas dalam 

penggunaan antibiotik. Menjadi bahan pertimbangan bagi 

pemerintah khususnya dinas kesehatan dalam menentukan 

kebijakan pengadaan, pendistribusian, dan pengawasan antibiotik.  
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1.5 Orisinalitas Penelitian 

Tabel 1. Daftar penelitian sejenis yang telah dilakukan 

No Tahun Penulis Judul Tempat Metode Hasil 

1. 

 

 

 

2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tia 

Febiana 

Kajian Rasionalitas 

Penggunaan 

Antibiotik di 

Bangsal Anak 

RSUP Dr. Kariadi 

Semarang Periode 

Agustus-Desember 

2011 

Bangsal 

Anak RSUP. 

Dr Kariadi 

Semarang 

Desain:  Deskriptif 

Retrospektif  

Sample : 71Catatan 

medik 

Variabel penelitian : 

Kuantitas Kualitas 

Penggunaan 

Antibiotik 

Riviewer : 1 orang 

Terdapat 

ketidaktepatan 

penggunaan 

antibiotik di 

Bangsal Anak 

RSUP Dr. 

Kariadi 

Semarang 

2. 
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Kobto 

G. 

Kaura, 

dkk 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prevalence and 

Factor Related to 

Antibiotic 

Prescription in 

Benin: A School 

Based Study 

 

 

 

 

 

Empat 

sekolah di 

Benin, 

Prancis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desain : analitik 

cross sectional 

Sample : 1630 

catatan medis 

Variabel bebas: usia, 

jenis kelamin, berat 

badan, tingkat 

pendidikan orang 

tua, gejala, diagnosis 

Variabel terikat : 

penggunaan 

antibiotik 

Terdapat 

hubungan 

antara 

diagnosis  

(infeksi 

saluran 

pernafasan dan 

infeksi kulit) , 

dan usia 

dengan 

penggunaan 

antibiotik. 

3. 2012 Moh. 

Adnan 

Zolali, 

Manal 

Ibrahim 

Factors Affecting 

Antibiotics’ 

Perception in 

General Pediatric 

Clinic 

Rumah Sakit 

Ibu dan Anak 

di Madinah 

Desain: analitik cross 

sectional 

Sample : 776 pasien 

Variabel bebas : 

tingkat pendidikan 

orangtua, status 

pekerjaan, persepsi 

orangtua, diagnosis, 

usia pasien 

Variabel terikat : 

Penggunaan 

antibiotik 

Terdapat 

hubungan 

antara 

diagnosis dan 

persepsi orang 

tua dengan 

penggunaan 

antibiotik 

       

Penelitian ini memiliki metode  yang sama dengan penelitian sebelumnya 

yaitu observational analitik cross sectional retrospektif. Penelitian ini berbeda 

dengan penelitian sebelumnya karena review rasionalitas penggunaan antibiotik 

pada anak dilakukan oleh 3 orang ahli,  di sarana pelayanan kesehatan primer 

(puskesmas),  dan menganalisis hubungan usia anak dan diagnosis  dengan  



6 
 

rasionalitas penggunaan antibiotik pada pasien anak di Puskesmas Rowosari, 

Semarang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


