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1.1 Latar Belakang Masalah  

Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) adalah penyebab utama 

morbiditas dan mortalitas penyakit menular di dunia. Hampir empat juta orang 

meninggal akibat ISPA setiap tahun, 98%-nya disebabkan oleh infeksi saluran 

pernapasan bawah. Tingkat mortalitas sangat tinggi pada bayi, anak-anak, dan 

orang lanjut usia, terutama di negara-negara dengan pendapatan per kapita rendah 

dan menengah (WHO, 2007). 

Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) merupakan penyakit yang sering 

terjadi pada anak. Insidens menurut kelompok umur Balita diperkirakan 0,29 

episode per anak/tahun di negara berkembang dan 0,05 episode per anak/tahun di 

negara maju. Ini menunjukkan bahwa terdapat 156 juta episode baru di dunia per 

tahun dimana 151 juta episode (96,7%) terjadi di negara berkembang. Kasus 

terbanyak terjadi di India (43 juta), China (21 juta) dan Pakistan (10juta) dan 

Bangladesh, Indonesia, Nigeria masing-masing 6 juta episode. Dari semua kasus 

yang terjadi di masyarakat, 7-13% kasus berat dan memerlukan perawatan rumah 

sakit. Episode batuk-pilek pada Balita di Indonesia diperkirakan 2-3 kali per tahun 

(Rudan et al Bulletin WHO 2008). ISPA merupakan salah satu penyebab utama 

kunjungan pasien di Puskesmas (40%-60%) dan rumah sakit (15%-30%) (Depkes 

RI, 2011). 

Prevalensi Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) berdasarkan diagnosis 

tenaga kesehatan dan keluhan penduduk adalah 25,0 persen. Lima provinsi 

dengan ISPA tertinggi adalah Nusa Tenggara Timur, Papua, Nusa Tenggara 

Barat, dan Jawa Timur. Pada Riskesdas 2007, Nusa Tenggara Timur juga 

merupakan provinsi tertinggi dengan ISPA. Insiden dan prevalensi Indonesia 

tahun 2013 adalah 1,8 persen dan 4,5 persen. Lima provinsi yang mempunyai 

insiden dan prevalensi pneumonia tertinggi untuk semua umur adalah Nusa 

Tenggara Timur, Papua, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Selatan 

(Balitbangkes Depkes RI, 2013). 



Penyakit infeksi saluran pernapasan bagian atas yang disebabkan oleh 

virus tidak memerlukan terapi spesifik, hanya infeksi sekunder oleh bakteri yang 

menumpanginya yang memerlukan antibiotik. Upper Respiratory Tract Infection 

(URTI)  biasanya berupa penyakit ringan yang dapat sembuh sendiri. 

Penyebabnya biasanya rhinovirus, coronavirus dan virus influenza. Banyak dokter 

yang memberikan pengobatan antibiotik pada URTI dengan dasar hanya untuk 

menyenangkan pasien dan berdasarkan pembenaran bahwa antibiotika dapat 

mencegah komplikasi. Pemberian antibiotik pada situasi yang seperti ini 

menyebabkan banyak mikroorganisme menjadi resisten terhadap antibiotika 

(Djojodibroto, 2009). 

Penyakit pada saluran pernapasan berdasarkan laporan Sistem Pencatatan 

dan Pelaporan Tingkat Puskesmas (SP2TP) puskesmas se-Kota Batam termasuk 

penyakit terbesar yang dialami oleh masyarakat kota batam, hal ini disebabkan 

oleh faktor risiko seperti peristiwa kebakaran hutan, asap dari kebakaran hutan 

tersebut dapat menimbulkan penyakit ISPA. 

Sakit dan penyakit selalu menghampiri manusia semasa hidupnya. Oleh 

karena itu manusia hendaknya berobat dengan pengobatan yang baik, begitu juga 

dengan memilih obat untuk mengurangi penderitaan penyakit. Namun, 

pengobatan memiliki batas tertentu dalam hal berobat  maupun memilih 

pengobatan yang halal dan haram. 

Penggunaan antibiotik bertujuan untuk membasmi bakteri penyebab 

infeksi, sehingga dapat mengurangi, menghilangkan penyakit atau 

menyembuhkan seseorang dari penyakit infeksi. Pemilihan antibiotik yang tepat 

dapat memberikan manfaat yang besar. Dalam Islam, berobat termasuk tindakan 

yang dianjurkan dan sangat memperhatikan kesehatan untuk kemaslahatan 

manusia. Penggunaan antibiotik pada penyakit infeksi dapat dilihat dari sisi 

manfaat dan kekurangannya.   

Uraian di atas mendorong penulis melakukan penelitian untuk mengetahui 

ketepatan penggunaan antibiotik pada penyakit ISPA di puskesmas agar tidak 

terjadi resistensi mikroorganisme terhadap antibiotik dan dampak yang besar pada 

keselamatan pasien keselamatan pasien serta pandangan Islam mengenai berobat 



dan pemilihan pengobatan untuk ISPA agar tidak timbul mudharat pada 

kehidupan manusia. 

 

1.2 Perumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian 

 Infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) merupakan penyebab terpenting 

morbiditas dan mortalitas pada anak. Kelompok usia 6-23 bulan adalah kelompok 

umur paling rentan untuk mengalami ISPA (Kholisah et al, 2009). Umumnya 

infeksi saluran pernapasan bagian atas disebabkan oleh virus. Antibiotik tidak 

dianjurkan untuk sebagian besar infeksi saluran pernapasan atas karena umumnya 

tidak meningkatkan resolusi penyakit atau mencegah komplikasi (Franck & 

Smith, 2010). Terkait hal diatas maka diperlukan penelitian mengenai  

1. Bagaimanakah penggunaan antibiotik pada penyakit ISPA dan jenis 

antibiotik apa yang dapat digunakan di Puskesmas Sekupang Batam?  

2. Bagaimanakah pandangan Islam mengenai penyakit ISPA dan hukum 

berobat menurut pandangan Islam?  

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui penggunaan jenis-jenis antibiotik pada penyakit ISPA di 

Puskesmas Sekupang Batam pada bulan Oktober – Desember tahun 2015. 

2. Mengetahui pandangan Islam mengenai penyakit ISPA dan hukum berobat 

serta pemilihan pengobatan menurut pandangan Islam. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Penelitian ini diharapkan dapat mengetahui penggunaan jenis-jenis 

antibiotik terhadap penyakit ISPA di Puskesmas Sekupang Batam  

2. Hasil penelitian dapat untuk dipelajari dan menjadi bahan penelitian 

selanjutnya. 

3. Penelitian ini diharapkan memberikan informasi kepada petugas medis 

terhadap penggunaan jenis-jenis antibiotik pada penyakit ISPA di 

Puskesmas Sekupang Batam 

4. Penelitian ini dapat memberikan informasi tentang hukum berobat dan 

pemilihat pengobatan menurut pandangan Islam.  



 


