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BAB I 

PENDAHULUAN  

1.1. Latar Belakang Masalah 

Salah satu penyakit yang paling sering dijumpai pada anak ialah infeksi 

(Setiabudy, 2012). Penyakit infeksi terutama infeksi pernafasan dan pencernaan 

merupakan penyebab kematian terbesar pada anak di negara berkembang 

termasuk Indonesia (Candra, 2014). Riset kesehatan dasar Indonesia 2013 

menunjukkan terjadinya peningkatan angkata periode prevalence untuk 

pneumonia semua umur dari 2,1 persen pada tahun 2007 menjadi 2,7 persen tahun 

2013 dan peningkatan prevalensi hepatitis semua umur dari 0,6 persen tahun 2007 

menjadi 1,2 persen tahun 2013 (Depkes, 2013). Laporan global menunjukan 

sembilan juta anak usia dibawah lima tahun meninggal setiap tahun akibat 

pneumonia, diare, dan penyakit infeksi lainnya (Yawle & Dharmapalan, 2012).  

Terapi dengan antibiotik adalah landasan utama dalam menangani 

penyakit infeksi akibat bakteri (Hadi, 2009). Penggunaan antibiotik yang tidak 

tepat dapat menimbulkan resistensi bakteri terhadap antibiotik, lamanya 

perawatan di rumah sakit, peningkatan biaya pengobatan dan angka mortalitas 

(Katarnida, Karyanti, & Oman, 2013). Pada penelitian yang dilakukan oleh Al-

Armouti et al., dari total 285 antibiotik yang diberikan pada pasien anak di rumah 

sakit ditemukan 38,6% pemberian satu atau lebih jenis antibiotik, 42,8% 

pemberian dengan dosis yang tidak sesuai dengan indikasi, usia pasien, berat 

badan, dan aturan pemberian obat yang benar (Al-Armouti, Khashman, & Al-

Refa'ai, 2015).  

Dibuat pengelompokan pemberian obat pada pasien anak berdasarkan 

usia, hal ini dilakukan karena terjadi perubahan signifikan terhadap reaksi 

farmakokinetik dan farmakodinamik obat pada janin, neonatus, anak, dan remaja. 

Perbedaan penerimaan reaksi obat pada kelompok tersebut terjadi akibat 

perubahan komposisi cairan tubuh dan serum protein (WHO, 2012).  

Studi pada tahun 2001 di bangsal rawat inap anak RS Dr. Kariadi 

Semarang dan RS Dr.Soetomo Surabaya, mendapatkan bahwa tingkat konsumsi 
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antibiotik sangat tinggi (lebih dari 90% pasien yang dirawat di rumah sakit 

tersebut mendapatkan antibiotik), 46-54% di antaranya sebenarnya tidak ada 

indikasi pemberian antibiotik (Hapsari, Farida, & Keuter, 2006). Resistensi yang 

cukup tinggi didapatkan pada jenis antibiotik ceftriaxone, ampicillin dan 

gentamycin (Wahyudi & Triratna, 2010) 

Nabi Muhammad SAW mencontohkan pengobatan dengan menggunakan 

bahan-bahan alami sebagai antibiotik yaitu berupa madu dan habbatus sauda’ 

(Muflih, 2013). Menurut pandangan Islam anak memiliki hak dalam mendapatkan 

asuhan, perawatan, pemeliharaan dan perlindungan (Zaki, 2014).  

Berdasarkan uraian diatas, penggunaan antibiotik pada anak perlu 

mendapat perhatian khusus maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

terhadap profil penggunaan antibiotik pada pasien anak di Rumah Sakit Islam 

Jakarta Cempaka Putih dan tinjauannya menurut pandangan Islam.  

1.2  Rumusan Masalah  

Pada evaluasi penggunaan antibiotik yang dilakukan pada tahun 2013 

didapatkan dari total 285 antibiotik yang diberikan pada pasien anak di rumah 

sakit ditemukan 38,6% pemberian satu atau lebih jenis antibiotik, 42,8% 

pemberian dengan dosis yang tidak sesuai dengan indikasi, usia pasien, berat 

badan, dan aturan pemberian obat yang benar. Penggunaan antibiotik yang tidak 

tepat dapat menimbulkan resistensi bakteri terhadap antibiotik, lamanya 

perawatan di rumah sakit, peningkatan biaya pengobatan dan angka mortalitas. 

Data tentang evaluasi penggunaan antibiotik pada anak khususnya di Indonesia 

masih sangat terbatas sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

mengenai profil penggunaan antibiotik pada pasien anak di Rumah Sakit Islam 

Jakarta Cempaka Putih selama periode 1 Januari 2016-31 Desember 2016 dan 

tinjauannya menurut pandangan Islam. 

1.3  Pertanyaan Penelitian 

1. Bagaimana pola penggunaan antibiotik (indikasi pemberian, jenis 

antibiotik, variasi peresepan, rute pemberian dan lamanya terapi)  pada 

pasien anak di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih selama 

periode 1 Januari 2016-31 Desember 2016? 
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2. Bagaimana pola uji sensitivitas kuman terhadap antibiotik yang 

digunakan pada pasien anak di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka 

Putih selama periode 1 Januari 2016-31 Desember 2016? 

3. Bagaimana pandangan Islam mengenai penggunaan antibiotik pada 

pasien anak di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih selama 

periode 1 Januari 20016-31 Desember 2016? 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

a. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui profil penggunaan antibiotik pada pasien anak 

di Rumah Sakit Islam Jakarta selama periode 1 Januari 2016-31 Desember 

2016 dan tinjauannya menurut pandang Kedokteran dan Islam.  

b. Tujuan Khusus 

1. Mengetahui pola penggunaan antibiotik (indikasi pemberian, jenis 

antibiotik, variasi peresepan, rute pemberian dan lamanya terapi) 

pada pasien anak di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih 

selama periode 1 Januari 2016-31 Desember 2016.  

2. Mengetahui pola uji sensitivitas kuman terhadap antibiotik yang 

digunakan pada pasien anak di Rumah Sakit Islam Jakarta 

Cempaka Putih selama periode 1 Januari 2016-31 Desember 2016. 

3. Mengetahui pandangan Islam mengenai penggunaan antibiotik 

pada pasien anak di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih 

selama periode 1 Januari 2016-31 Desember 2016.  

 

1.5. Manfaat Penelitian  

a. Bagi Peneliti  

1. Memenuhi salah satu persyaratan kelulusan sebagai dokter muslim 

Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi.  

2. Mendapatkan pengetahuan dan pengalaman dalam bidang 

penelitian. 
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3. Hasil penelitian dapat menambah pengetahuan bagi peneliti 

tentang penggunaan antibiotik untuk anak ditinjau dari Kedokteran 

dan Islam.  

b. Bagi Masyarakat  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan 

ilmu tambahan sehingga lebih bijak dalam menggunakan antibiotik.  

c. Bagi Tenaga Medis  

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai data-data 

ilmiah dan bahan evaluasi mengenai profil penggunaan antibiotik pada 

pasien anak di Rumah Sakit Islam Jakarta.  

 

 

 

 

 


