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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Rumah sakit merupakan breeding ground atau tempat 

berkembangnya bakteri yang resisten/multiresisten antibiotik, terlebih pada 

pasien ruang rawat intensif/Intensive Care Unit (ICU). Hal tersebut tejadi 

karena pasien ruang rawat intensif merupakan pasien yang berada pada 

kondisi imunokompremais. Penggunaan alat invasif, kontak yang sering 

antara staf rumah sakit dengan pasien memunjang terjadinya transmisi 

infeksi (Taslim & Maskoen , 2016) 

Pada pasien ruang rawat intensif faktor pemicu terjadinya resistensi 

bakteri yaitu penggunaan antibiotik lebih dari satu jenis dalam waktu lama 

serta kurang cepatnya rumah sakit dalam melihat hasil kepekaan bakteri. 

Apabila dibiarkan, maka resistensi bakteri dapat meningkatkan morbiditas 

dan mortilitas serta biaya perawatan kesehatan pasien (Fauziyah, 2010). 

World Helath Organization melaporkan terdapat beberapa bakteri resisten 

yang menjadi perhatian interasional yaitu Escherichia coli, Klebsiella 

pneumoniae, dan Neisseria gonorrhoeae yang resisten terhadap generasi 

ketiga sephalosporin, Staphylococcus aureus resisten terhadap beta 

lactamase, Streptococcus pneumoniae resisten terhadap penisilin, Shigella 

resisten terhadap fluoroquinolones.  

Pada penelitian yang dilakukan oleh Hamdiyati dkk di ICU RSUP 

Sanglah Denpasar Bali September-Oktober 2013 menunjukkan bahwa 

bakteri gram negatif terbanyak yang menyebabkan infeksi di ICU rumah 

sakit tersebut adalah Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumanii, 

Candida spp, Escherichia coli, dan Klebsiella pneumoniae yang 

mempunyai resistensi terhadap cefotaxime, amikacin, cefuroxime,  

cephalothin dan chloramphenicol. Sedangkan yang termasuk gram positif 

adalah Staphylococcus koagulase, Staphylococcus aureus, Streptococcus 

sp. Grup D dan Corynebacterium spp yang mempunyai resistensi tertinggi 
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terhadap tetracycline dan erythromycin (Hamdiyati, Putra Pinatih, & 

Fatmawati, 2016). 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Khan Mumtaz di Rumah Sakit 

Saudi Arabia tahun 2012, organisme yang paling umum didapatkan 

frekuensi gram negatif 85% dan frekuensi bakteri gram positif 15%. Pada 

gram negatif bakteri yang paling umum ditemukan 24% Acinetobacter ssp, 

22% Klebsiella dan 20% Pseudomonas aeruginosa, sementara pada gram 

positif bakteri yang paling banyak ditemukan 35% staphylococcus aureus 

dan 93% Staphylococcus koagulase. Pada bakteri gram negatif menunjukan 

Acinetobacter ssp 100% mengalami resistensi terhadap ampisilin dan 

cefuroxime, diikuti oleh 90% gentamisin,  83 amikasin, 88% ceftriaxone, 

79% ciprofloxacin. Acinetobacter ssp umumnya ditemukan pada resistensi 

multi-drug. Pemanjangan spectrum beta lactamase memproduksi Klebsiella 

pneumoniae tercatat 57% dari spesies Klebisella. Pseudomonas aeruginosa 

resisten untuk impinem, ciprofloxacin, ceftazidime yang ditemukan masing-

masing 29%, 35%, dan 46%. Pada bakteri gram positif didapatkan 

Staphylococcus aureus dan Staphylococcus koagulase resisten terhadap 

methicillin namun tidak menunjukkan adanya resistensi pada vancomycin 

(Khan, 2012).  

Dalam pandangan Islam, kesehatan merupakan salah satu faktor 

terpenting bagi manusia. Kondisi sehat memungkinkan untuk beraktifitas 

tanpa adanya hambatan. Islam juga membolehkan hukumnya berobat untuk 

upaya penyembuhan penyakit. Sebagai seorang mukmin hendaknya selalu 

yakin bahwa setiap apapun yang diberikan Allah SWT yang dialami adalah 

atas kehendaknya dan memiliki hikmah tersembunyi didalamnya (Kaelany, 

2000). 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, pengguaan antibiotik yang 

diketahui banyak manfaatnya namun menimbulkan berbagai dampak, salah 

satunya berupa kekebalan antibiotik terhadap bakteri tertentu sehingga 

resistensi antibiotik dapat meningkat dari waktu ke waktu. Sehingga 

diharapkan pada penelitian ini peneliti mampu mengkaji penggunaan 

antibiotik spektrum luas pada penggunaan pasien ruang rawat intensif di 

Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih. 

 

1.3 Pertanyaan Penelitian 

1. Bagaimanakah gambaran penggunaan antibiotik di ruang rawat ICU RS 

Islam Jakarta Cempaka Putih selama periode 1 Januari 2016 – 31 

Desember 2016? 

2. Bagaimana pola resistensi bakteri terhadap antibiotik spektrum luas 

pada pasien ICU RS Islam Jakarta Cempaka Putih selama periode 1 

Januari 2016 – 31 Desember 2016? 

3. Bagaimana pola variasi peresepan penggunaan antibiotik spektrum luas 

pada pasien ICU Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih? 

4. Bagaimana pandangan Islam mengenai penggunaan antibiotik pada 

pasien ICU? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

1.4.1 Tujuan Umum 

Penelitian ini diharapkan mampu mengetahui penggunaan antibiotik 

spektrum luas pada ruang Intensive Care Unit RS. Islam Jakarta 

ditinjau dari sudut pandang kedokteran dan Islam. 

1.4.2 Tujuan Khusus 

1. Mengetahui gambaran penggunaan antibiotik di ruang rawat 

ICU RS Islam Jakarta Cempaka Putih. 

2. Mengetahui pola resistensi bakteri terhadap antibiotik spektrum 

luas pada pasien ICU RS Islam Jakarta Cempaka Putih. 
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3. Mengetahui pola variasi peresepan penggunaan antibiotik 

spektrum luas pada pasien ICU Rumah Sakit Islam Jakarta 

Cempaka Putih 

4. Mengetahui pandangan Islam mengenai penggunaan antibiotik 

pada pasien ICU RS Islam Jakarta.  

 

1.5 Manfaat Penelitian 

a. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang 

penggunaan antibiotik secara bijak. 

b. Bagi Masyarakat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang 

tingkat resistensi penggunaan antibiotik di ruang Intensive Care Unit  

RS. Islam Jakarta Cempaka Putih dan agar penggunaan antibiotik lebih 

rasional dan bijak. 

c. Bagi Tenaga Medis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai data ilmiah 

dan bahan evaluasi mengenai profil penggunaan antibiotik pada pasien 

ICU di Rumah Sakit Islam Jakarta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


