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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Infeksi saluran kemih adalah reaksi inflamasi sel urotelium yang melapisi 

saluran kemih. Pada dasarnya infeksi ini dimulai dari saluran kemih yang kemudian 

menjalar ke organ genitalia bahkan sampai ke ginjal. Infeksi akut pada organ padat 

(testis,epididimis, prostat, dan ginjal) biasanya lebih berat dari pada yang mengenai 

organ berongga (buli-buli, ureter, atau uretra) (Purnomo, 2016). ISK sendiri 

merupakan merupakan salah satu penyakit infeksi bakteri yang paling sering, 

mengenai 150 juta orang di seluruh dunia setiap tahunnya (Mireles, 2015). Di AS 

ISK bertanggungjawab atas lebih dari 7 juta kunjungan dokter setiap tahunnya. 

Kurang lebih 15% dari semua antibiotik yang diresepkan untuk masyarakat di AS 

diberikan pada kasus infeksi saluran kemih dan data dari beberapa negara Eropa 

menunjukkan level yang setara (IAUI, 2015). 

Mikroorganisme penyebab yang paling sering diisolasi pada pasien pediatrik 

penderita ISK adalah Escherichia coli dengan prevalensi 80-90% diikuti dengan 

yang lainnya seperti Enterococcus spesies, Enterobacter spp., Pseudomonas 

aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis, dan Staphylococcus spp. 

Gejala klasik pada pasien ISK yaitu frekuensi ,dysuria, nyeri supra-pubik pada 

pasien dewasa. Demam merupakan gejala non spesifik ISK pada infant yang 

mempunyai asal yang lain seperti otitis media atau infeksi virus (Puladfar, 2016). 

Pilihan antibiotik untuk infeksi saluran kemih pada pengobatan awal digunakan 

terapi empirik berdasarkan prevalensi dari pola resistensi antimikroba (WHO, 

2001). Namun hal ini harus berbasis ilmiah (educated guess) dan yang 

direkomendasikan untuk infeksi saluran kemih adalah nitrofurantoin, gentamisin, 

siprofloksasin, ampisilin, dan trimetoprim (Gunawan, 2012).  

Peraturan Menteri Kesehatan No. HK.02.02/MENKES/068/I/2010 tentang 

fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah wajib menggunakan obat generik. Untuk 

kebutuhan Puskesmas, Unit Pelaksana Teknis, Dinas Kesehatan provinsi dan 
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kabupaten kota wajib menyediakan obat esensial dengan nama generik sesuai 

kebutuhan. Ketersediaan obat esensial generik di sarana pelayanan kesehatan baru 

mencapai 69,74% dari target 95% (Depkes, 2010). 

Terdapat beberapa istilah penggolongan obat yaitu obat generik dan paten. Obat 

paten merupakan obat jadi dengan nama dagang yang terdaftar atas nama pembuat 

dan dijual dalam bungkus asli dari pabrik, sedangkan obat generik yaitu obat 

dengan nama resmi yang telah ditetapkan dalam Farmakope Indonesia dan 

International Non-propietary Names dari WHO untuk zat kimia yang 

dikandungnya (Sari, 2015). Penggunaan obat generik di Indonesia secara umum 

hanya memiliki pasar sekitar 7% apabila dibandingkan dengan pasar dari obat 

bermerek. Hal ini disebabkan anggapan masyarakat bahwa obat generik memiliki 

mutu yang lebih rendah dari obat bermerek dagang. Hasil penelitian sebelumnya 

menunjukkan beberapa konsumen merasa obat generik dengan harga lebih murah 

mempunyai kualitas rendah persepsi tersebut muncul karena kurangnya 

pengetahuan masyarakat, pengaruh persepsi buruk, gencarnya promosi (Morison, 

2015). 

Dalam Islam, idiom yang dapat diasosiasikan dengan infeksi adalah tha’un, 

yang berarti pes, sampar, wabah. Islam sangat memperhatikan upaya preventif 

untuk menghidari infeksi bakteri yaitu dengan menjaga kebersihan atau yang 

disebut dengan al-Thaharat. 

Antibiotik yang digunakan untuk pengobatan infeksi bakteri sesuai dengan 

hadis Rasulullah tentang semua penyakit terdapat obatnya dan bersadasarkan 

hukum kausalitas. "Sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan obat, dan 

menjadikan bagi setiap penyakit terdapat obatnya, maka berobatlah dan jangan 

berobat dengan sesuatu yang haram!”. Penggunaan antibiotik dalam islam 

hukumnya boleh berdasarkan kaidah fikih hukum asal segala sesuatu boleh sampai 

ada dalil yang melarangnya dan asas manfaat dari efek antibiotik tersebut.  

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis ingin melakukan penelitian mengenai 

“Sensitivitas Antibiotik Generik dan Paten terhadap Beberapa Bakteri Penyebab 

Infeksi Saluran Kemih Ditinjau dari Kedokteran dan Islam”.    
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1.2 Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas maka, antibiotik apakah yang masih sensitif 

terhadap bakteri penyebab infeksi saluran kemih dan apakah ada perbedaan 

sensitivitas antara obat paten dan generik. Maka dari itu diperlukan penilitian yang 

mengkaji lebih dalam mengenai sensitivitas antibiotik paten dan generik terhadap 

beberapa bakteri penyebab infeksi saluran kemih ditinjau dari kedokteran dan 

Islam.  

1.3 Pertanyaan Penelitian 

1. Apa jenis antibiotik yang paling sensitif terhadap bakteri penyebab infeksi 

saluran kemih?. 

 2. Bagaimana pola sensitivitas antibiotik paten dan generik terhadap bakteri 

penyebab infeksi saluran kemih?. 

3. Bagaimana pandangan Islam tentang penggunaan antibiotik pada infeksi 

saluran kemih?.  

1.4 Tujuan Penelitian 

1.4.1 Tujuan Umum 

Meneliti sensitivitas antibiotik paten dan generik terhadap bakteri penyebab infeksi 

saluran kemih. 

1.4.2 Tujuan Khusus 

1. Mengetahui jenis antibiotik yang paling sensitif terhadap bakteri penyebab 

penyakit infeksi saluran kemih 

2. Mengetahui sensitivitas antibiotik paten dan generik terhadap bakteri 

Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, dan Pseudomonas aeruginosa 

penyebab infeksi saluran kemih  

3. Mengetahui pandangan Islam tentang penggunaan antibiotik pada infeksi 

saluran kemih  

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat bagi peneliti 

1. Menambah wawasan bagi peneliti 

2. Mengetahui cara membuat penelitian yang baik dan benar 
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3. Mengetahui sensitivitas antara antibiotik paten dan generik  

4. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dan pembanding 

untuk penelitian selanjutnya  

1.5.2 Manfaat Bagi Institusi 

Hasil penelitian dapat dijadikan bahan pustaka dan literatur bagi Fakultas 

Kedokteran Universitas YARSI.  

1.5.3 Manfaat Bagi Masyarakat 

Hasil penelitian dapat memberikan informasi pada masyarakat tentang antibiotik 

untuk infeksi saluran kemih. 

1.5.4 Manfaat Bagi Agama 

Mengembangkan ilmu kedokteran Islam yang berguna untuk kemashlahatan umat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


