
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) merupakan penyebab 

utama morbiditas dan mortalitas penyakit menular di dunia. ISPA  

merupakan  Infeksi  pada  saluran pernapasan atas maupun bawah yang 

disebabkan oleh masuknya organisme (bakteri atau virus) ke dalam saluran 

pernapasan yang berlangsung  selama 14 hari. Infeksi saluran nafas atas akut 

(ISPA) seperti rhinitis, sinusitis, faringitis, tonsilitis, dan laringitis (Tandi et 

al., 2018). 

Menurut  Riskesdas (2018) Penelitian di Indonesia berdasarkan 

Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) prevalensi ISPA di Indonesia pada 

penduduk tahun 2013-2018 sebesar 20,0%. Provinsi dengan tingkat ISPA 

tertinggi di Indonesia pada penduduk 2013 adalah tertinggi di aceh dengan 

20.0%, sementara pada penduduk di Jawa Tengah tercatat sebesar 15,0% 

dan di cilacap tercatat sebesar 12,79%. Provinsi dengan tingkat ISPA 

tertinggi di Indonesia pada penduduk 2018 adalah di papua dengan 10,0% 

sementara pada penduduk di Jawa Tengah tercatat sebesar 5,0% dan pada 

penduduk cilacap tercatat sebesar 6,56% 

Menurut penelitian Nurul Amalia (2019) dengan metode wawancara 

data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap tahun 2018 kasus ISPA di 

Kabupaten Cilacap tercatat 53840 kasus dan termasuk dalam pola 10 

penyakit terbanyak di Kabupaten Cilacap. Tahun 2020 kasus ISPA di 
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Cilacap meningkat menjadi 79826, ISPA menjadi urutan nomer 1 dari 10 

penyakit di Kabupaten Cilacap. 

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. Intensitas 

penggunaan antibiotik yang relatif tinggi menimbulkan berbagai 

permasalahan dan merupakan ancaman global bagi kesehatan terutama 

resistensi bakteri terhadap antibiotika dan munculnya efek obat yang tidak 

dikehendaki (Effendi & Anastasia Evelin, 2020). 

Pemberian antibiotik pada penderita ISPA bertujuan untuk 

pengobatan dan mencegah penularan dan amoxicillin merupakan antibiotik 

yang paling banyak diresepkan pada pasien ISPA (51,20%). Peresepan 

antibiotik lebih banyak berupa sediaan non generik(53,60%) dan sediaan 

sirup (31,25%) (Wilayah et al., 2018). 

Resistensi bakteri merupakan tantangan tersendiri terkait dengan 

morbiditas dan mortalitasnya yang tinggi. Pola resistensi bakteri negatif 

sulit diobati oleh antibiotik konvensional. Saat ini kurangnya terapi 

antibiotik yang efektif, dan hanya sedikit penggunaan antibiotik baru yang 

resisten terhadap betalaktamase, yang mana pada kasus tertentu 

memerlukan pengembangan pilihan pengobatan baru dan terapi 

antimikroba alternatif (Agistia et al., 2017). 
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Karakteristik pasien ISPA bedasarkan jenis kelamin Hasil data yang 

diperoleh menunjukkan prevalensi ISPA lebih banyak terjadi pada 

perempuan dibandingkan laki-laki, tetapi dalam jumlah yang tidak terlalu 

signifikan. Penyebab terjadinya infeksi adalah penurunan fungsi sistem 

imun yang dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satu faktor 

stimulasi dari luar, yaitu stres. Wanita lebih mudah stress dibandingkan laki-

laki. Stres dapat berupa stres fisik maupun psikis dan emosi. Adanya 

tekanan tersebut memicu respon tubuh untuk membantu mengatasi stres 

(Effendi & Anastasia Evelin, 2020). 

Puskesmas sebagai sarana pelayanan kesehatan yamg menjadi 

rujukan pertama bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan 

pengobatan dasar, memiliki peranan penting dalam pengendalian 

penggunaan antibiotika. Peranan Puskesmas didalam melakukan upaya 

kesehatan masyarakat maupun upaya kesehatan perseorangan dengan lebih 

mengutamakan upaya promotif dan preventif diharapkan mampu menekan 

penggunaan antibiotika (PUTRA & WARDANI, 2015). Sehingga  

penelitian  ini  bertujuan  untuk melihat hubungan efektivitas penggunaan 

antibiotik dengan karakteristik pasien pada terapi infeksi saluran 

permafasan akut (ISPA) di UPTD Puskesmas Cilacap Utara II. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas timbul permasalahan sebagai brikut : 

1. Bagaimana data karakteristik pasien infeksi saluran pernafasan akut 

(ISPA) di UPTD Puskesmas Cilacap Utara II ?. 

2. Bagaimana hubungan efektivitas penggunaan antibiotik dengan 

karakteritik pasien pada terapi infeksi saluran pernafasan akut (ISPA) di 

UPTD Puskesmas Cilacap Utara II?. 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Mengetahui data karakteristik pasien infeksi saluran pernafasan akut 

(ISPA) di UPTD Puskesmas Cilacap Utara II. 

2. Mengetahui hubungan efektivitas penggunaan antibiotik dengan  

karakteristik pasien pada terapi infeksi saluran pernafasan akut (ISPA) 

di UPTD Puskesmas Cilacap Utara II. 

D. Manfaat Penelitian 

Dari penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memperoleh manfaat 

sebagai berikut :  

1. Manfaat Teoritis 

a. Bagi ilmu pengetahuan 

Hasil observasi ini di harapkan memberikan masukan pemikiran, 

menamba pustaka bagi ilmu pengetahuan dan referensi yang 

berkaitan dengan hubungan efektivitas penggunaan antibiotik 
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dengan karakteristik pasien pada terapi infeksi saluran pernafasan 

akut (ISPA) di UPTD Puskesmas Cilacap Utara II  

b. Bagi STIKES Al Irsyad Al Islamiyyah Cilacap 

Menjadikan salah satu referensi ilmu pengetahuan dalam bidang 

farmasi dan dapat dijadikan referensi penelitian selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Penulis 

Menambah ilmu pengetahuan mengenai hubungan efektivitas 

penggunaan antibiotik dengan karakteristik pasien pada terapi 

infeksi saluran pernafasan akut (ISPA) di UPTD Puskesmas Cilacap 

Utara II 

b. Bagi Masyarakat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan 

tentang penyakit ISPA. 

c. Bagi Puskesmas 

Menambah informasi mengenai hubungan efektivitas penggunaan 

antibiotik dengan karakteristik pasien pada terapi infeksi saluran 

pernafasan akut (ISPA) di UPTD Puskesmas Cilacap Utara II.
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