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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latarbelakang 

Antibiotik merupakan zat anti bakteri yang diproduksi oleh berbagai 

spesies mikroorganisme (bakteri, jamur, dan actinomycota), yang dapat menekan 

pertumbuhan dan atau membunuh mikroorganisme lainnya (Goodman & Gilman, 

2008). Mekanisme kerja obat ini diantara lain adalah, pertama dengan 

menghambat sintesis dinding sel kuman contohnya pada antibiotik golongan 

betalaktam. Kedua, dengan merusak membran sel kuman, contohnya pada 

golongan polien (flukonazol dan ketokonazol) dan golongan polimiksin (kolsitin 

dan polimiksin B). Ketiga, dengan menghambat sintesis protein, contohnya 

golongan tetrasiklin, kloramfenikol, makrolid yang bersifat bakteriostatik, dan 

yang bersifat bakterisidal contohnya golongan aminoglikosida. Keempat, dengan 

menghambat metabolisme asam nukleat contohnya pada golongan kuinolon dan 

metronidazol (Gunawan, 2016). Dikarenakan potensinya dalam membunuh atau 

menekan pertumbuhan bakteri yang cukup baik, antibiotik saat ini dijadikan obat 

pilihan utama dalam penatalaksanaan penyakit infeksi maupun sebagai 

profilaksis sebelum pembedahan di berbagai rumah sakit. 

 Pemakaian antibiotik sebagai profilaksis sebelum tindakan pembedahan 

sangat efektif untuk mencegah terjadinya infeksi pasca bedah, terutama pada 

golongan sefalosporin. Pada penelitian yang dilakukan di salah satu Rumah Sakit 

Umum Daerah di Surakarta, menunjukan bahwa antibiotik yang digunakan pada 

pasien bedah apendisitis adalah Sefotaksim, Sefuroksim, Metronidazole, 

Sefazolin, Sefotetan, Sefoksitin, Sefriakson (Nugrahani, 2012). Selain itu, juga 

pada penelitian di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul Yogyakarta 

didapatkan penggunaan antibiotik pada pasien bedah sesar yaitu Seftriakson dan 

Ferotam (Sulbactam Na 500 mg, Sefoperazon  Na 500 mg). Jenis antibiotik 

terapi pascabedah yang paling banyak digunakan adalah amoxicillin, dan 
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kombinasi ceftriaxone dengan amoxicillin (Dania, Baroroh , & Bachri, 2016). 

Penggunaan sefalosporin generasi ketiga yang terlalu sering digunakan sebagai 

antibiotik profilaksis bedah dapat menyebabkan terjadinya Methicillin-resisten 

Staphylococcus aureus (MRSA), Extended Spektrum-beta lactamase (ESBL), 

Vankomisin-resisten Enterococci (VRE) dan dapat menjadi ancaman potensial 

dalam resistensi. Sehingga, perlu adanya peningkatan kewaspadaan dalam 

pemilihan antibiotik profilaksis bedah (Oh et al., 2014). 

Resistensi antibiotik dewasa ini menjadi suatu permasalahan yang sangat 

serius dan merata di setiap negara baik negara maju maupun negara berkembang. 

Resistensi dapat terjadi secara alamiah. Namun, penyebab paling utama 

terjadinya resistensi antibiotik adalah ketidaktepatan dan ketidakrasionalan dalam 

pemberian dan penggunaan antibiotik, sehingga adanya mutasi dari kuman, atau 

adanya transmisi gen antar kuman (Gunawan, 2016). Didukung oleh banyaknya 

antibiotik generik yang dengan mudah dapat dibeli dan digunakan kapan saja 

oleh masyarakat tanpa resep dari dokter, resistensi antibiotik semakin meningkat 

dengan pesat dan akan mengakibatkan peningkatan angka mortalitas, 

perpanjangan waktu perawatan, serta meningkatnya biaya perawatan kesehatan . 

Penyakit infeksi seperti pneumonia, tuberkulosis, infeksi yang ditularkan oleh 

transfusi darah, dan penyakit gonore semakin meningkat bahkan sulit untuk di 

terapi dikarenakan efek antibiotik yang sudah tidak efektif (WHO,2017).  

Berdasarkan studi Antimicrobial Resistence in Indonesia (AMRIN study) 

tahun 2000-2004, menunjukan bahwa terapi antibiotik yang di berikan tanpa 

indikasi di RSUP Dr Kariadi Semarang sebanyak 20-53% dan antibiotik 

profilaksis yang diberikan tanpa indikasi sebanyak 43-81%. Dari data tersebut 

menunjukan bahwa pemberian antibiotik secara tidak rasional sangat tinggi di 

salah satu rumah sakit yang ada di Indonesia, sehingga beresiko tinggi terhadap 

terjadinya resistensi. (Hadi, 2009). 
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Pada penelitian yang dilakukan oleh Zulfa Zazuli dkk di salah satu 

Rumah Sakit swasta Bandung, didapatkan bahwa telah terjadi ketidaktepatan 

penggunaan antibiotik pada pasien bedah yang terdiri atas ketidaktepatan indikasi 

sebesar 0,39%, dosis berlebih dan dosis kurang pada pemberian antibiotik 

pascabedah berturut-turut sebesar 2,26% dan 0,50%, ketidaktepatan waktu 

pemberian antibiotik prabedah sebesar 22,34%, interaksi obat sebesar 1,78% 

yang terdiri atas 0,46% interaksi farmakokinetik dan 1,31% interaksi 

farmakodinamik, serta duplikasi antibiotik sebesar 0,46% (Zazuli, Sukandar, & 

Lisni, 2015). Selain itu, pada penelitian yang dilakukan di RSI Sultan Agung 

Semarang didapatkan bahwa dari 177 pasien yang menjalani pembedahan dengan 

penggunaan antibiotik profilaksis yang tidak rasional berdasarkan kriteria Van 

der Meer dan Gyssens, adalah pada kategori V 7 antibiotik (4,0%); kategori IVA 

167 antibiotik (98,2%); kategori IVC 10 antibiotik (5,9%), kategori IVD 167 

antibiotik (98,2%), kategori IIIA 169 antibiotik (99,4%), kategori IIA 1 antibiotik 

(0,6%), dan kategori I 46 antibiotik (27,1%) (Megawati, Rahmawati, & 

Wahyono, 2015). 

Penggunaan antibiotik dalam Islam sama saja hukumnya dengan 

pengobatan secara umum. Dalam Islam, pengobatan merupakan salah satu hal 

yang dianjurkan.  Sehingga, para ahli fikih dari berbagai mazhab; yaitu ulama 

mazhab Hanafi, Maliki, Syafi‟I dan ulama mazhab hambali sepakat bahwa 

hukum berobat itu sunnah, atau seseorang boleh mengobati penyakit yang 

dideritanya. Pendapat para ulama tersebut didasari oleh banyaknya dalil yang 

menunjukkan kebolehan mengobati penyakit (Muflih, 2013).  

Hal ini sesuai dengan hadis berikut: 

 إِنَّ هللاَ أَْنَزَل الدَّاَء َوالدََّواَء َوَجعََل ِلُكّلِ دَاٍء دََواًء فَتَدَاَوْوا َوالَ تَدَاَوْوا ِبَحَرام

Artinya :  
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“Sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan obatnya, demikian pula 

Allah menjadikan bagi setiap penyakit ada obatnya. Maka berobatlah kalian dan 

janganlah berobat dengan yang haram”.(HR. Abu Dawud dari Abud Darda` 

radhiallahu „anhu) 

 

Hukum bedah medis, secara umum sangat tergantung dengan keadaan 

dan kondisi pasien. Secara khusus Ulama sepakat membolehkan operasi medis 

rekonstruksi anggota tubuh yang mengalami masalah tertentu. Menurut para 

ulama, memperbaiki dan memulihkan kembali fungsi organ yang rusak, baik 

bawaan sejak lahir maupun adanya kecelakaan, dan hal-hal sejenis itu 

dibenarkan, karena niat dan motivasi utamanya adalah pengobatan. Bolehnya 

bedah medis menurut hukum islam juga dapat dianalogikan dengan berbekam 

(al-hijamah). Pada masa teknologi kedokteran masih sederhana, di zaman Nabi, 

berbekam dianggap sebagai salah satu bentuk operasi masa itu, telah 

dipraktekkan dan dianjurkan Nabi (Zuhroni, 2010). 

Data penggunaan antibiotik dan pola resistensi bakteri terhadap antibiotik 

di rumah sakit terutama pada unit bedah yang ada di Indonesia sampai saat ini 

masih sangat minim, hal ini mendorong peneliti untuk melakukan penelitian yang 

bersifat deskriptif untuk melihat profil penggunaan antibiotik dan pola resistensi 

di salah satu rumah sakit di Kota Jakarta, Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka 

Putih. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Penggunaan antibiotik yang tidak tepat dan tidak rasional mengakibatkan 

resistensi bakteri terhadap antibiotik. Data mengenai penggunaan antibiotik dan 

pola resistensi bakteri terhadap antibiotik, yang juga ditinjau dari kedokteran dan 

Islam masih kurang di Indonesia. 

 

1.3 Pertanyaan Penelitian 

1. Bagaimana pola penggunaan antibiotik pada Pasien bedah Rumah Sakit Islam 

Jakarta Cempaka Putih periode 1 Januari 2016 – 31 Desember 2016 ? 

2. Bagaimana pola resistensi bakteri terhadap antibiotik tertentu pada pasien 

bedah di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih periode 1 Januari 2016 – 

31 Desember 2016 ? 

3. Bagaimana penggunaan antibiotik dan pola resistensi kuman terhadap 

antibiotik pada pasien bedah Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih 

periode 1 januari 2016 – 31 Desember 2016 ditinjau dari sudut pandang 

Islam? 

1.4 Tujuan Umum Penelitian 

Untuk mengetahui profil penggunaan antibiotik pada pasien bedah di RS 

Islam Jakarta Cempaka Putih ditinjau dari sudut pandang Islam. 

 

1.5 Tujuan Khusus Penelitian 

1. Untuk mengetahui pola penggunaan antibiotik pada Pasien bedah di RS Islam 

Jakarta Cempaka Putih periode 1 Januari 2016 – 31 Desember 2016. 

2. Untuk mengetahui pola resistensi kuman terhadap antibiotik tertentu pada 

pasien bedah di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih periode 1 Januari 

2016 – 31 Desember 2016. 
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3. Untuk mengetahui pandangan Islam tentang penggunaan antibiotik dan pola 

resistensi kuman terhadap antibiotik pada pasien bedah Rumah Sakit Islam 

Jakarta Cempaka Putih periode 1 januari 2016 – 31 Desember 2016. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti  

1. Memenuhi salah satu persyaratan kelulusan sebagai dokter muslim 

Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi.  

2. Mendapatkan pengetahuan dan pengalaman dalam bidang penelitian. 

3. Hasil penelitian dapat menambah pengetahuan bagi peneliti tentang 

penggunaan antibiotik untuk pasien rawat inap.  

2. Bagi Masyarakat  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan ilmu 

tambahan sehingga lebih bijak dalam menggunakan antibiotik.  

3. Bagi Tenaga Medis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai data – data 

ilmiah dan bahan evaluasi mengenai profil penggunaan antibiotik pada 

pasien bedah di Rumah Sakit Islam Jakarta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


