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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

  Pneumonia merupakan peradangan parenkim paru yang disebabkan 

 oleh mikroorganisme-bakteri, virus, jamur, parasit namun pneumonia juga 

 dapat disebabkan oleh bahan kimia ataupun karena paparan fisik seperti 

 suhu atau radiasi. Peradangan parenkim paru yang disebabkan oleh 

 penyebab selain mikroorganisme (fisik, kimiawi, alergi) sering disebut 

 sebagai pneumonitis (Djojodibroto, D. 2014).  

  Berdasarkan data WHO dan UNICEF dalam buku “Pneumonia the 

 forgotten Killer of diseases” penyebab utama pneumonia 50% adalah 

 bakteri Streptococcus pneumoniae (bakteri pneumokokus), 20% 

 disebabkan oleh Haemophillus influenzae type B (Hib),  sisanya adalah 

 virus dan penyebab lainnya. Hal ini juga dibuktikan oleh berbagai 

 penelitian lain yang memperkuat bahwa kematian anak karena pneumonia 

 disebabkan oleh dua bakteri Pneumokokus dan Hib, yang juga menjadi 

 penyebab utama penyakit meningitis. (Wibowo, E. 2012). 

    Salah satu obat andalan untuk mengatasi pneumonia adalah 

antimikroba antara lain antibakteri atau antibiotik, antijamur, antivirus, 

antiprotozoa. Antibiotik merupakan obat yang paling banyak digunakan 

pada infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Berbagai studi menemukan 

bahwa sekitar 40-62% antibiotik digunakan secara tidak tepat antara lain 

untuk penyakit-penyakit yang sebenarnya tidak memerlukan antibiotik. 

Pada penelitian kualitas penggunaan antibiotik di berbagai bagian rumah 

sakit ditemukan 30% sampai dengan 80% tidak didasarkan pada indikasi 

(Kementrian Kesehatan RI, 2011). 

  Konsekuensi yang tidak terhindarkan akibat meluasnya 

 penggunaan senyawa antibiotika adalah timbulnya patogen yang resisten 

 antibiotika, dan peningkatan efek samping (Goodman, Gilmann, 2008). 

 Berdasarkan survey penggunaan antibiotika di beberapa rumah sakit dan 
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 Puskesmas, banyak dijumpai adanya penggunaan obat yang tidak rasional 

 seperti : penggunaan dalam dosis yang kurang, cara pemakaian, waktu dan 

 Penggunaan obat secara rasional adalah apabila pasien menerima 

 pengobatan sesuai kebutuhan klinisnya, dalam dosis yang sesuai dengan 

 kebutuhan, dalam periode waktu yang sesuai dan dengan biaya yang 

 terjangkau oleh kebanyakan masyarakat. (Depkes RI, 2008)  

 Dalam Islam, berobat bagi kaum Muslimin yang sedang sakit 

 hukumnya wajib, tetapi haram hukumnya jika menggunakan zat yang 

 haram. Hal ini dikarenakan berobat merupakan salah satu bentuk ikhtiar 

 untuk menjaga kesehatan dan kehidupan, dan jika tidak berobat akan 

 berbahaya bagi tubuh (Zuhroni, 2010). 

Hal ini sesuai dengan hadist berikut: 

اَء  َل انَذ َض َْ َّ َأ ٌَ انَه َى ِإ َه ََٔس  ِّ ٍْ َه ُّ َع ى انَه ِّ َصَه ُٕل انَه ُس اَل َس َق

اٍو َش َح ا ِت ْٔ َٔ ا َذ ا َذ َن َٔ ا  ْٔ َٔ ا َذ َر اًء َف َٔ اٍء َد ِم َد ُك َم ِن َع ََٔج اَء  َٔ َٔانَذ  

 Artinya: 

 Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 

 "Sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan obat, dan 

 menjadikan bagi setiap penyakit terdapat obatnya, maka berobatlah dan 

 jangan berobat dengan sesuatu yang haram!" (H.R. Abu Daud). 

 

1.2  Rumusan Masalah 

  Pneumonia dalam arti umum adalah peradangan parenkim paru 

 yang disebabkan oleh mikroorganisme-bakteri, virus, jamur, parasit. Salah 

 satu tatalaksana Pneumonia adalah penggunaan antibiotik. Antibiotik 

 merupakan obat yang paling banyak digunakan pada infeksi yang 

 disebabkan oleh bakteri. Meluasnya penggunaan senyawa antibiotika 

 dapat timbulnya patogen yang resisten antibiotika, dan peningkatan efek 

 samping. Berdasarkan survey penggunaan antibiotika di beberapa rumah 

 sakit dan Puskesmas, banyak dijumpai adanya penggunaan obat yang tidak 

 rasional seperti: penggunaan dalam dosis yang kurang, cara pemakaian, 
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 waktu dan lama pemberian antibiotika yang tidak memadai ditinjau dari 

 kedokteran dam islam. 

 

1.3  Pertanyaan Peneliti 

1.  Bagaimanakah pola penggunaan antibiotik pada pasien penyakit   

Pneumonia di Instalasi Rawat Inap Penyakit Dalam Rumah Sakit 

Islam Jakarta Cempaka Putih? 

2.  Bagaimana proporsi antibiotik pada pasien berdasarkan diagnosis 

 penyakit Pneumonia di Instalasi Rawat Inap Penyakit Dalam Rumah 

Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih? 

3.  Bagaimana proporsi antibiotik pada pasien penyakit Pneumonia 

berdasarkan jumlah antibiotik di Instalasi Rawat Inap Penyakit Dalam 

Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih? 

4.    Bagaimana gambaran pola kuman pada pasien penyakit Pneumonia di 

Instalasi Rawat Inap Penyakit Dalam Rumah Sakit Islam Jakarta 

Cempaka  Putih? 

5. Bagaimana pola sensitivitas antibiotik pada pasien penyakit 

Pneumonia di Instalasi Rawat Inap Penyakit Dalam Rumah Sakit 

Islam Jakarta Cempaka Putih? 

6.  Bagaimana pandangan Islam mengenai penggunaan antibiotik pada 

pasien pneumonia? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

 a.  Tujuan Umum 

      Untuk mengetahui pola penggunaan antibiotik pada pasien Pneumonia  

      di Instalasi Rawat Penyakit Dalam Rumah Sakit Islam Cempaka Putih        

      Jakarta pada Periode 1 Januari - Desember 2016. 

 b.  Tujuan Khusus 

1. Mengetahui proporsi pengguna antibiotik pada pasien            

Pneumonia di Instalasi Rawat Inap Penyakit Dalam Rumah Sakit 

Islam Cempaka Putih JakartaPeriode 1 Januari - Desember 2016. 
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2.    Untuk mengetahui proporsi antibiotik berdasarkan diagnosis pada    

pasien Pneumonia di Instalasi Rawat Inap Penyakit Dalam Rumah 

Sakit  Islam Cempaka Putih Jakarta Periode 1 Januari - Desember 

2016. 

3.  Untuk mengetahui proporsi antibiotik berdasarkan jumlah pada 

pasien Pneumonia di Instalasi Rawat Inap Penyakit Dalam Rumah 

Sakit Islam Cempaka Putih Jakarta Periode 1 Januari - Desember 

2016. 

4.  Untuk mengetahui gambaran pola kuman pada pasien Pneumonia 

di Instalasi Rawat Inap Penyakit Dalam Rumah Sakit Islam 

Cempaka Putih Jakarta Periode 1 Januari - Desember 2016. 

5. Untuk mengetahui pola sensitivitas antibiotik pada pasien 

Pneumonia di Instalasi Rawat Inap Penyakit Dalam Rumah Sakit 

Islam Cempaka Putih Jakarta Periode 1 Januari - Desember 2016. 

6.  Mengetahui pandangan Islam mengenai penggunaan antibiotik 

pada pasien Pneumonia di Instalasi Rawat Inap Penyakit Dalam 

Rumah Sakit  Islam Cempaka Putih Jakarta Periode 1 Januari - 

Desember 2016. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

a. Bagi Peneliti 

  Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan  

  ilmu tambahan mengenai antibiotik pada penderita Pneumonia. 

 b. Bagi Masyarakat 

  Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan  

  ilmu tambahan sehingga dapat mengenali antibiotik yang tepat  

  untuk penderita Pneumonia. 

 

 

 

 


