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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Prevalensi alergi di dunia meningkat secara dramatis di negara maju dan 

negara berkembang yaitu sekitar 30-40% populasi dunia. Peningkatan alergi 

terutama terjadi pada anak-anak yang telah terjadi selama dua dekade terakhir. 

Meskipun begitu, pelayanan untuk pasien dengan penyakit alergi jauh dari ideal.
1 

Alergi harus dianggap sebagai masalah kesehatan utama karena prevalensi 

alergi telah meningkat. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), 

diperkirakan 300 juta orang memiliki asma, sekitar 50% di antaranya tinggal di 

negara-negara berkembang dengan akses terbatas terhadap obat esensial. Oleh 

karena itu, asma sering tidak terkontrol di daerah-daerah. Empat ratus juta orang 

di seluruh dunia memiliki rhinitis, 
1,2,3

 serta 5-15% populasi anak di seluruh dunia 

menderita alergi.
4
 Hal tersebut jelas mempengaruhi kualitas hidup individu dan 

keluarga serta berdampak negatif terhadap kesejahteraan sosial-ekonomi 

masyarakat.
1 

Alergi merupakan suatu reaksi hipersensitivitas akibat induksi oleh 

imunoglobulin E (IgE) yang spesifik terhadap alergen tertentu dan berikatan 

dengan sel mast atau basofil. Saat alergen berulang menempel pada dua hubungan 

silang IgE, terjadi degranulasi sel mast dan basofil yang menghasilkan histamin. 
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Histamin merupakan penyebab utama berbagai macam reaksi alergi. Reaksi alergi 

timbul akibat paparan alergen yang pada umumnya tidak berbahaya dan banyak 

ditemukan dalam lingkungan.
4
 
 
Penyakit alergi di antaranya adalah asma (wheezy 

infant pada bayi), rhinitis (hipersekresi nasal pada bayi), anafilaksis, obat, 

makanan, serangga, dermatitis atopik (eksim), urtikaria (gatal-gatal), dan 

angioedema.
1,5

 Manifestasi klinis yang terjadi dalam 3 bulan pertama kehidupan 

adalah dermatitis atopik (eksim) dan asma (wheezy infant pada bayi). Insiden 

tertinggi dalam 3 bulan pertama kehidupan dan prevalensi periode tertinggi 

selama 3 tahun pertama kehidupan adalah dermatitis atopik (eksim) dengan 

manifestasi klinis pertama respon IgE.
6
  

Sering terjadi kondisi dimana seorang wanita selama periode kehamilan, 

persalinan, dan setelah melahirkan, mengalami infeksi dan terpaksa mengonsumsi 

obat-obat antibiotik yang dapat membahayakan tidak hanya ibu, tetapi juga pada 

anak.
7,8 

Untuk itulah antibiotik sering diresepkan selama kehamilan oleh ahli 

kebidanan dan penyedia layanan kesehatan. Ditemukan juga bahwa sebagian dari 

obat-obat tersebut dikonsumsi oleh ibu hamil tanpa resep dokter.
7
 

Semua jenis obat antibiotik yang diberikan untuk ibu hamil baik untuk 

tujuan pengobatan pada ibu ataupun janin walaupun, obat antibiotik dapat 

memasuki janin. Pada umumnya obat antibiotik merupakan benda asing 

(xenobiotic) terhadap sel yang hidup. Pembentukan organ janin terjadi pada 

trimester I sehingga pada periode trimester II dan III, pengaruh antibiotik yang 

diberikan pada ibu hamil tidak mempengaruhi pembentukan organ, akan tetapi 

dapat menimbulkan efek lain, diantaranya reaksi alergi.
9
 Antibiotik dapat 
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melewati plasenta dan memasuki sirkulasi janin terutama bulan keempat dan 

seterusnya. Hal tersebut disebabkan membran plasenta yang memisahkan darah 

ibu dan janin yang pada awalnya terdiri dari empat lapisan: lapisan endotel 

pembuluh darah janin, jaringan ikat di inti vilus, lapisan sitotrofoblas, dan 

sinsitium, ketika bulan keempat hingga seterusnya, membran plasenta menipis 

karena lapisan endotel pembuluh darah kontak erat dengan membran sinsitium 

sehingga laju pertukaran sangat meningkat.
10

  

Penggunaan antibiotik selama kehamilan dikaitkan dengan perkembangan 

alergi pada keturunannya. Hubungan ini disebabkan oleh efek buruk terhadap 

obat, laju pola kolonisasi mikroba neonatal yang meningkat, atau peradangan 

yang disebabkan oleh infeksi selama kehamilan. Penggunaan antibiotik pada ibu 

dengan infeksi traktus urinarius dan traktus respiratorius dapat menyebabkan 

kolonisasi abnormal di traktus genital. Akhirnya, anak yang baru lahir dapat 

menerima komposisi yang berbeda dan mungkin tidak menguntungkan oleh 

mikroba melalui penularan vertikal selama kelahiran.
11

 Teori lain menyebutkan 

penggunaan antibiotik dapat memodifikasi beban mikroba ibu selama kehamilan 

serta memiliki efek pada kolonisasi usus bayi yang menyebabkan pematangan dan 

perbedaan dari sistem kekebalan tubuh mukosa.
 12 

Peran terapi antibiotik selama kehamilan konsisten dengan hygiene 

hypothesis pada bayi yang menunjukkan adanya efek perlindungan dari pengaruh 

infeksi alami dari perkembangan sistem kekebalan tubuh pada awal kehidupan. 

Penggunaan antibiotik dapat mengurangi paparan agen infeksi dan dapat merusak 

keseimbangan antara subpopulasi sel T dari respon sel Th1 dan respon sel Th2, 
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termasuk peningkatan produksi IgE. Respon Th1 menjadi rendah pada awal 

kehidupan karena infeksi dibunuh dengan obat antibiotik yang menyebabkan 

keseimbangan sel T bergeser ke Th2 yang dominan, dimana sel Th2 sebagai 

penanda predisposisi diwariskan penyakit alergi. Oleh karena itu, dapat 

dimengerti bahwa efek antibiotik pada awal kehidupan dapat terjadi terutama pada 

anak dengan kecenderungan genetik jenis alergi dari respon imun.
12,13 

 
 
Studi klinis hubungan positif dan signifikan ditunjukkan antara paparan 

antibiotik prenatal dan eksim hingga usia 4 tahun, dan juga hubungan positif tidak 

signifikan dengan paparan selama periode laktasi dan mengi berulang.
14 

Dalam 

studi kohort Copenhagen Prospective Study on Asthma in Childhood (COPSAC), 

anak yang memiliki peningkatan risiko asma dan asma eksaserbasi berhubungan 

dengan penggunaan antibiotik ibu pada kehamilan trimester III.
15

 Risiko asma 

lebih tinggi dengan antibiotik spektrum luas daripada antibiotik spektrum 

sempit.
16

 Studi lain menyebutkan hubungan penggunaan antibiotik ibu dan risiko 

alergi susu sapi pada bayi lebih tinggi dan ditunjukkan dalam studi case control.
17 

 Studi mengenai hubungan penggunaan antibiotik ibu hamil terhadap alergi 

tehadap bayi masih terbatas, sehingga perlu dilakukan penelitian.  Ditambah lagi 

dengan menurunnya kualitas hidup, meningkatnya morbiditas dan mortalitas 

alergi, serta biaya perawatan yang cukup besar menempatkan perawatan 

kesehatan dalam tingkatan yang lebih tinggi pula.  
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1.2 Rumusan masalah 

Apakah terdapat hubungan penggunaan antibiotik ibu pada trimester II dan 

III kehamilan dengan angka kejadian alergi pada bayi 0-3 bulan ? 

1.3 Tujuan penelitian 

1.3.1 Tujuan umum 

Mengetahui adanya hubungan penggunaan antibiotik ibu pada trimester II 

dan III kehamilan dengan angka kejadian alergi pada bayi 0-3 bulan. 

1.3.2 Tujuan khusus 

Mengetahui angka kejadian alergi bayi 0-3 bulan dengan riwayat 

penggunaan antibiotik ibu pada trimester II dan III kehamilan. 

1.4 Manfaat penelitian 

1.4.1 Manfaat pelayanan kesehatan 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi kepada para 

medis mengenai hubungan penggunaan antibiotik ibu pada trimester II dan III 

kehamilan dengan angka kejadian alergi pada bayi 0-3 bulan. 
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1.4.2 Manfaat ilmiah 

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan 

mengenai hubungan penggunaan antibiotik ibu pada trimester II dan III kehamilan 

dengan angka kejadian alergi pada bayi 0-3 bulan. 

1.4.3 Manfaat untuk penelitian 

Sebagai landasan penelitian lebih lanjut. 

1.5 Orisinalitas penelitian 

Tabel 1. Penelitian terdahulu 

Penelitian Desain Subjek Variabel Hasil 

Use of 

Antibiotics 

During 

Pregnancy 

Increases 

the Risk of 

Asthma in 

Early 

Childhood
15 

 

Matthew F. 

Feldman 

and J. 

Andrew 

Bird 

 

Cohort 

prospective 

 

411 bayi 

lahir 

hingga usia 

5 tahun. 

Variabel 

bebas: 

penggunaan 

antibiotik 

selama 

trimester III 

kehamilan. 

Variabel 

terikat:  

Peningkatan 

risiko asma 

pada anak. 

Dalam studi kohort 

Copenhagen 

Prospective Study 

on Asthma in 

Childhood 

(COPSAC), anak-

anak dengan ibu 

yang menggunakan 

antibiotik selama 

trimester ketiga 

memiliki 

peningkatan risiko 

asma dan asma 

eksaserbasi. 

Penggunaan 

antibiotik ibu pada 

trimester ketiga 

tidak 

mempengaruhi 

risiko eksim pada 

anak. 
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The 

Prenatal 

Use Of 

Antibiotics 

and The 

Developmen

t of Allergic 

Disease in 

one year old 

infants. A 

preliminary 

study
13 

 

Wieslaw 

Jedrychows

ki, 

Aleksander 

Galas, 

Robin 

Whyatt, and 

Frederica 

Ferera 

Cohort 102 bayi 

lahir 

hingga usia 

1 tahun. 

Variabel 

bebas: 

Penggunaan 

antibiotik 

trimester II dan 

III. 

Variabel 

terikat : 

perkembangan 

penyakit alergi 

pada bayi 

berumur satu 

tahun 

 

Risiko relatif 

meningkat sebesar 

14% dengan setiap 

hari menggunakan 

antibiotik 

dibandingkan 

dengan kelompok 

referensi (RR = 

1.14, 95% CI: 1,01-

1,27). Diperkirakan 

risiko yang 

disesuaikan untuk 

mengi persisten 

adalah 4.42 (95% 

CI: 1,05-18,8). 

Risiko untuk 

demam akibat 

paparan antibiotik 

adalah 2.65 (95% 

CI: 1,03-6,81) dan 

perkiraan yang 

sesuai untuk eksim 

adalah 2.30 (95% 

CI: 0,91-5,80). 

Penelitian pertama memiliki perbedaan dengan penelitian peneliti dalam 

subjek serta lamanya penelitian dimana penelitian pertama subjek bayi baru lahir 

hingga usia 5 tahun, sedangkan subjek penelitian peneliti adalah bayi baru lahir 

hingga usia 3 bulan. Lamanya penelitian pertama diikuti selama 5 tahun, 

sedangkan penelitian peneliti diikuti selama 3 bulan dimulai ketika bayi baru lahir 

hingga usia 3 bulan.  

Penelitian kedua berbeda dengan penelitian peneliti ini dalam hal subjek 

dimana subjek penelitian kedua adalah bayi baru lahir hingga usia 1 tahun, 

sedangkan subjek penelitian ini adalah bayi hingga usia 3 bulan. Penelitian kedua 
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juga diikuti hingga usia 4 tahun, sedangkan penelitian ini hanya ditelusuri 3 bulan 

lamanya. 


