
BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Tinjauan Pustaka 

1. Infeksi saluran pernafasan akut (ISPA) 

a. Definisi 

Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) adalah infeksi akut yang  

melibatkan organ saluran pernapasan bagian atas dan saluran pernapasan bagian 

bawah. ISPA disebabkan oleh virus, jamur dan bakteri dan ISPA  akan 

menyerang tubuh apabila sistem imun menurun. Anak dibawah lima tahun 

adalah kelompok yang memiliki sistem kekebalan tubuh yang masih rentan 

terhadap berbagai penyakit (Rikomah et al., 2018). 

Penyebab ISPA yang paling umum adalah virus. Jenis virus yang sering 

menjangkit adalah rhinovirus (RhV), virus pernapasan syncytial (RSV), 

influenza (IFN), virus parainfluenza (PIV), coronavirus (CoV), 

metapneumovirus manusia (hMPV), enterovirus (EV), adenovirus (AdV), dan 

manusia bocavirus (HBoV) (Syarifuddin & Siska Natsir, 2019). 

Menurut Depkes RI, batasan istilah ISPA mengandung tiga unsur yaitu 

infeksi, saluran pernafasan dan infeksi akut.  

1. Infeksi 

Infeksi adalah masuknya kuman atau mikroorganisme ke dalam tubuh 

sehingga menimbulkan gejala penyakit. 

2. Saluran Pernafasan 

Saluran pernafasan adalah organ yang dimulai dari hidung hingga  

alveoli beserta organ adneksanya seperti sinus-sinus, rongga telinga 

tengah dan pleura. 



3. Infeksi akut 

Infeksi akut adalah infeksi yang berlangsung sampai dengan 14 hari. 

Batas 14 hari ini diambil untuk menunjukkan proses akut meskipun 

untuk beberapa penyakit yang dapat digolongakan ISPA proses ini dapat 

berlangsung lebih dari 14 hari (Yudarmawan, 2012).  

b. Klasifikasi ISPA 

Secara umum, klasifikasi penyakit   ISPA menurut   usia   terbagi menjadi dua  

yaitu : 

a) berdasarkan golongan umur 2  bulan  sampai 5 tahun 

b) golongan  umur  dibawah  2  bulan.   

Untuk golongan umur 2 bulan sampai 5 tahun terbagi menjadi 

empat klasifikasi yaitu penyakit yang sangat parah, pneumonia, 

pneumonia berat dan bukan pneumonia seperti batuk dan pilek 

sedangkan untuk golongan umur dibawah 2 bulan terbagi menjadi tiga 

yaitu penyakit yang sangat parah, pneumonia berat dan bukan 

pneumonia seperti batuk dan pilek (WHO,  1995).   

Menurut Depkes RI tahun 2008, ISPA diklasifkasikan menjadi 3, 

yaitu sebagai berikut : 

1. ISPA Ringan  

Yaitu infeksi ISPA yang ditandai dengan batuk-batuk 

yang tidak disertai gejala peningkatan frekuensi napas tanpa 

pernapasan cepat/kurang dari 40 kali per menit), hidung 

tersumbat atau berair dan tenggorokan memerah. 

2. ISPA Sedang  



Merupakan Infeksi saluran pernapasan yang di tandai 

dengan adanya batuk dan sukar bernapas. Pada anak berusia dua 

bulan hingga satu tahun, frekuensi napasnya 50 kali per menit 

dan untuk usia 1-5 tahun frekuensi napasnya adalah 40 kali per 

menit. Gendang telingan merah dan keluar cairan dari telinga 

kurang dari 2 minggu. 

3. ISPA Berat  

ISPA berat pada anak usia kurang dari 5 tahun di tandai 

dengan adanya batuk dan sukar bernapas, sesak napas dan 

tarikan dinding dada bagian bawah kearah dalam. Sedangkan 

pada anak usia kurang dari 2 bulan di tandai dengan frekuensi 

bernapas cepat, yaitu 60 kali per menit atau bahkan lebih dari 60 

kali per menit serta tarikan dinding dada bagian bawah kearah 

dalam yang sangat kuat (Rosana, 2016). 

1. Patofisiologi 

Proses penyakit ISPA dapat terjadi karena masuknya beberapa bakteri 

dari genus streptococcus, staphylococcus, pneumococus, haemophilus, 

boerdetella, korinebakterium dan virus dari golongan mikrovirus (termasuk 

didalamnya virus para influenza dan virus campak), adenovirus, koronavirus, 

pikornavirus, herpesvirus kedalam tubuh manusia melalui partikel udara 

(droplet infection). Kuman ini akan melekat pada sel epitel hidung dengan 

mengikuti proses pernafasan maka kuman tersebut bisa masuk ke bronkus dan 

masuk ke saluran pernafasan, yang mengakibatkan demam, batuk, pilek, sakit 

kepala, dan sebagainya (Kusumawati, 2010). 



Perjalanan klinis penyakit ISPA dimulai dengan berinteraksinya virus 

dengan tubuh. Masuknya virus sebagai antigen ke saluran pernafasan 

menyebabkan silia yang terdapat pada permukaan saluran nafas bergerak ke atas 

mendorong virus ke arah pharing atau dengan suatu tangkapan refleks spasmus 

oleh laring. Jika refleks tersebut gagal maka virus merusak lapisan epitel dan 

lapisan mukosa saluran pernafasan.Iritasi virus pada kedua lapisan tersebut 

menyebabkan timbulnya batuk kering. Kerusakan stuktur lapisan dinding 

saluran pernafasan menyebabkan kenaikan aktifitas kelenjar mukus yang 

banyak terdapat pada dinding saluran nafas, sehingga terjadi pengeluaran cairan 

mukosa yang melebihi noramal. Rangsangan cairan yang berlebihan tersebut 

menimbulkan gejala batuk (Kusumawati, 2010). 

2. Etiologi 

Etiologi ISPA terdiri  dari  300  jenis bakteri, virus dan riketsia. Secara 

umum terdapat 3 (tiga) faktor resiko terjadinya ISPA yaitu faktor lingkungan, 

faktor individu anak, serta faktor perilaku (Trisnawati & Kuswatin Khasanah 

Akademi, 2013). 

3. Gejala ISPA 

ISPA diawali dengan panas disertai salah satu atau lebih gejala, seperti 

tenggorokan sakit atau nyeri telan, pilek, dan batuk kering atau berdahak 

(Nugroho et al., 2018). 

4. Epidemiologi 

Berdasarkan epidemiologinya, penyakit itu dapat disebabkan adanya Hubungan 

antara agen, penjamu/faktor intrinsic, dan lingkungan atau faktor ekstrinsik 

(Trisnawati & Kuswatin Khasanah Akademi, 2013). 

5. Diagnosis 



Diagnosis ISPA ditegakkan dengan anamnesa dan pemeriksaan klinis terhadap 

pasien. Pemeriksaan klinis dilakukan dengan inspeksi, perkusi, palpasi, ataupun 

auskultasi. Berdasarkan pembagian ISPA yang direkomendasikan oleh WHO 

(1986) dimana pembagian ISPA dibagi menjadi ISPA Ringan, Sedang dan Berat, 

maka penentuan diagnosis ISPA berdasarkan gejala – gejala sebagai berikut :  

1) ISPA ringan, ditandai dengan satu atau lebih gejala batuk, pilek dengan atau 

tanpa demam. 

2) ISPA sedang meliputi gejala ISPA ringan ditambah satu atau lebih gejala 

seperti pernafasan cepat, wheezing, sakit telinga, keluar secret dari telinga, 

dan bercak kemerahan.  

3) ISPA Berat, meliputi gejala sedang/ringan ditambah satu atau lebih gejala 

penarikan sela iga kedalam sewaktu inspirasi, kesadaran menurun, bibir / 

kulit pucat kebiruan, dan stridor saat istirahat serta adanya selaput membran 

difteri (Kusumawati, 2010). 

6. Penatalaksanaan 

Penatalaksanaan terapi ISPA kebanyakan menggunakan antibiotik 

karena ISPA penyebab utamanya adalah virus dan bakteri.   (Dewi, Sutrisno, & 

Purnamasari, 2020). Pengobatan atau terapi pada ISPA ada yang tidak 

memerlukan penggunaan antibiotik, tetapi ada juga beberapa yang 

menggunakan antibiotik (Benua et al., 2019). 

Di UPTD Puskesmas Cilacap Utara II  menggunakan empat jenis 

antibiotik untuk pengobatan ISPA yaitu Amoxicillin, Cefadroxil, 

Ciprofloxacin, dan Cotrimoxazole. Amoxicillin ditujukan untuk pasien balita, 

anak, dan dewasa. Sedangkan Cefadroxil,  Ciprofloxacin, dan Cotrimoxazole 

ditujukkan untuk pasien dewasa. 



Antibiotik paling banyak digunakan yaitu golongan penisilin. Antibiotik 

ini merupakan jenis antibiotik spektrum luas yang memiliki aktifitas baik 

terhadap bakteri Gram positif maupun Gram negative. Amoksisilin sebagai 

antibiotik golongan beta laktam spektrum luas yang umum digunakan untuk 

infeksi pernafasan (Khairunnisa & Hajrah, 2016). 

Penggunaan antibiotik cefadroxil menurut standar Pharmaceutical care, 

dosis pada pasien dewasa sebesar 500 mg –1 gram dengan frekuensi 

penggunaan dua kali sehari, lama pemberian untuk terapi empiris minimal 5 

hari. Dapat di evaluasi bahwa regimen yang diberikan untuk cefadroxil sudah 

sesuai dengan standarnya (Muharni et al., 2014). 

Penggunaan antibiotik ciprofloxacin menurut standar Pharmaceutical 

care, dosis pada pasien dewasa sebesar 500-750 mg dengan frekuensi 

penggunaan dua kali sehari, lama pemberian untuk terapi empiris minimal 5 

hari. Dapat di evaluasi bahwa regimen yang diberikan untuk ciprofloxacin 

sudah sesuai dengan standarnya (Muharni et al., 2014). 

2. Efektivitas 

Menurut Sejathi (2011), efektivitas merupakan “ketepatgunaan, hasil guna, 

menunjang tujuan.” Soewarno Handayaningrat (1983) dalam Ade Gunawan 

(2003:2) menyatakan bahwa : “Efektivitas merupakan pengukuran dalam arti 

terperincinya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”. Ali Muhidin 

(2009) juga menjelaskan bahwa: Efektivitas juga berhubungan dengan masalah 

bagaimana pencapaian tujuan atau hasil yang diperoleh, kegunaan atau manfaat dari 

hasil yang diperoleh, tingkat daya fungsi unsur atau komponen, serta masalah 

tingkat kepuasan pengguna. Berdasarkan definisi-definisi di atas, maka dapat 



disimpulkan bahwa efektivitas merupakan ketepatgunaan suatu program untuk 

mencapai tujuan yang diinginkan (Azim et al., 2018). 

Protokol terbaru merekomendasikan bahwa penggunaan antibiotik harus 

diberikan maksimal dalam waktu 1 jam. Rekomendasi ini berdasarkan berbagai 

penelitian yang menunjukkan bahwa penundaan dalam penggunaan antibiotik 

berhubungan dengan peningkatan resiko kematian. Jadi antibiotik dikatakan efektif 

apabila terdapat perbedaan yang signifikan pada pasien antara sebelum dan sesudah 

pemberian antibiotik (Azim et al., 2018). 

 

 

3. Antibiotik 

a. Pengertian 

Menurut Informatorium Obat nasional indonesia (IONI), antibiotika 

merupakan zat yang dihasilkan oleh mikroba terutama  fungi, yang dapat 

menghambat pertumbuhan atau membasmi  mikroba  jenis  lain. Antibiotika 

juga  dapat  dibuat  secara  sintetis.  Dari defenisi  diatas maka dapat disimpulkan 

bahwa atibiotika adalah zat-zat yang dihasilkam oleh mikroorganisme (jamur, 

bakteri) sintetis maupun semisintetis berkhasiat mematikan atau menghambat 

pertumbuhan kuman.  

Antibiotik merupakan salah satu jenis obat yang sering diresepkan untuk 

mengobati infeksi bakteri dan beberapa parasit tertentu. Penggunaan antibiotik 

yang tidak tepat atau pun tidak rasional akan membunuh bakteri yang sensitif 

dan membiarkan bakteri yang resisten bertahan hidup hingga dapat berkembang 

biak (Hanum & Siska Famela, 2018). 



b. Penggolongan Antibiotika     

Golongan antibiotika yang digunakan di UPTD Puskesmas Cilacap Utara II 

sebagai berikut : 

1) Golongan penisilin 

Pembentukan enzim beta-laktamase merupakan cara terpenting 

dari kuman untuk melindungi diri terhadap efek mematikan dari 

antibiotika beta-laktam. Mekanisme kerjanya dengan menghambat 

sintesa pada peptidoglikan sehingga dinding sel bakteri akan pecah. 

Antibiotik golongan ini yaitu amoksisilin, ampisilin, benzilpenisilin, 

penisilin V, kloksasiklin, dan sultamisilin (Wilayah et al., 2018). 

2) Golongan sefalosporin 

Resistensi dapat timbul dengan cepat, maka jangan digunakan 

sembarangan dan dicadangkan untuk infeksi berat. Sefalosporin 

merupakan antibiotik berspektrum luas, mekanisme kerjanya 

menghambat kerja sintesis dinding sel bakteri. Golongan ini hampir 

sama dengan penisilin oleh karena mempunyaicincin betalaktam. 

Antibiotik yang termasuk golongan ini yaitu : 

a. Generasi ke 1 yaitu sefalotin dan sefazolin, sefradin, sefaleksin 

dan sefadroksil. Golongan ini pada umumnya tidak tahan 

terhadap lactamase. 

b. Generasike 2 yaitu seflakor, sefamandol, sefmetazol, dan 

sefuroksin, Obat ini agak kuat tahan lactamase. 

c. Generasi ke 3 yaitu sefoperazon, sefotaksim, seftizoksim, 

seftriakson, sefotiam, sefiksim, sefpodoksim dan sefprozil. 

Resistensinya terhadap lactamase lebih kuat. 



d. Generasi ke 4 yaitu sefepim dan sefpirom. Obat-obat ini sangat 

resisten terhadap lactamase (Wilayah et al., 2018) 

3) Golongan Kuinion 

Kuinolon (fluorokuinolon) adalah antibiotik broad spectrum yang 

mempunyai mekanisme menghambat sisntesis asam nukleat. Obat ini 

menghambat kerja DNA tirase (topoisomerase II), merupakan enzim 

yang bertanggung jawab pada terbuka dan tertutupnya lilitan DNA 

bakteri. Kuinolon bersifat bakterisid, terutama aktif terhadap bakteri 

gram negatif, Obat yang termasuk golonga kuinolon adalah 

siprofloksasin, ofloksasin, norfloksasin, enoksasin, lomefliksasin dan 

levofloksasin (Triono & Purwoko, 2012). 

c. Berdasarkan mekanisme kerja antibiotik 

Berdasarkan mekanisme kerjanya terhadap bakteri, antibiotik 

dikelompokkan sebagai berikut : 

1. Inhibitor sintesis dinding sel bakteri 

Efek bakteriosid dengan memecah enzim dinding sel dan menghambat 

enzim yang berguna dalam sintesis dinding sel. Contoh antibiotic yang 

bekerja dengan cara ini adalah golongan β-laktam seperti penisilin, 

sefalosporin, karbapenem, monobaktam, dan inhibitor sintesis dinding sel 

lainnya seperti vancomycin, bacistracin, fosfomycin, dan daptomycin. 

a) Antibiotik Beta Laktam, mekanisme kerjanya dengan mengganggu 

sintesis dinding sel bakteri, dengan menghambat langkah terakhir 

dalam sintesis peptidoglikan. 

b) Sefalosporin, menghambat sintesis dinding sel bakteri dengan 

mekanisme sama dengan penisilin. 



c) Karbapenem, mempunyai spektrum aktivitas menghambat sebagian 

besar gram positif, gram negatif, dan anaerob. 

d) Inhibitor Beta laktamase, mekanismenya dengan cara 

menginaktivasi beta laktamase. 

2. Inhibitor sintesis protein bakteri 

Bersifat bakteriosid atau bakteriostatik dengan mengganggu 

sintesisprotein tanpa mengganggu sel-sel normal dan menghambat tahap-

tahap sintesis protein. Contohnya seperti antibiotik aminoglikosida, 

makrolida, tetrasiklin, streptogamin, klindamisin, oksazolidinon, dan 

kloramfenikol. 

a) Aminoglikosid, dengan cara menghambat bakteri aerob gram 

negatif 

b) Tetrasiklin, dengan cara menghambat berbagai bakteri gram positif, 

gram negatif, baik aerob maupun anaerob. 

c) Kloramfenikol, dengan cara menghambat bakteri gram positif dan 

gram negatif aerob dan anaerob. 

d) Makrolida, dengan cara mempengaruhi sintesis protein berikatan 

dengan sub unit 50S ribosom bakteri, sehingga menghambat 

translokasi peptide, aktif terhadap bakteri gram positif, tetapi juga 

dapat menghambat beberapa Enterococcusdan basil gram positif. 

e) Klindamisin, menghambat sebagian besar kokus gram positif dan 

sebagian besar bakteri anaerob, tetapi tidak bisa menghambat bakteri 

gram negatif aerob. 

 

 



3. Menghambat sintesis folat 

Bakteri tidak dapat mengabsobrsi asam folat, tetapi harus membuat 

asam folat dari PABA (asam paraaminobenzoat), pteridin, dan glutamat. 

Contohnya antibiotik yang menghambat sintesis folat adalah sulfonamide 

dan trimetropin. 

4. Mengubah permeabilitas membrane sel 

Bersifat bakteriostatik dan bakteriosid dengan menghilangkan 

permeabilitas membran sehingga bakteri kehilangan substansi seluler dan 

sel menjadi lisis. Contohnya adalah polimiksin, amfoterisin B, dan nistatin. 

5. Mengganggu sintesis DNA 

Bekerja dengan mennghambat asam deoksiribonukleat (DNA) girase 

sehingga menghambat sintesis DNA. DNA girase adalah enzim yang 

terdapat pada bakteri yang menyebabkan terbukanya dan terbentuknya 

superheliks pada DNA sehingga menghambat replikasi DNA . 

d. Penggunaan antibiotik 

Antibiotik merupakan golongan obat yang dapat bekerja selektif untuk 

membunuh bakteri penyebab infeksi. Penggunaan antibiotik yang kurang tepat 

dapat menimbulkan resistensi mikroba terhadap antibiotik yang berakibat 

munculnya bakteri patogen yang kebal dengan satu atau beberapa jenis 

antibiotika. Salah satu upaya mencegah terjadinya resistensi antibiotik adalah 

pencarian bahan baku obat terbarukan, salah satunya dengan penggunaan obat-

obat herbal yang berasal dari tumbuhan. Hal ini sesuai dengan pernyataan 

Karlinaetal. (2013) bahwa salah satu cara pengendalian infeksi bakteri dapat 

menggunakan tanaman yang memiliki kandungan kimia alami antimikrobia 



sehingga dapat menekan pertumbuhan bakteri pathogen penyebab penyakit 

(SAMPULAWA et al., 2017). 

e. Penatalaksanaan terapi antibiotik pada ISPA 

Penatalaksanaan pada penyakit ISPA atas mencangkup pemberian 

antibiotik dan pengobatan simtomatis. Pemberian antibiotik pada pasien ISPA 

bagian atas didasarkan pada pedoman pemberian antibiotik yang mencangkup 

beberapa pertimbangan antara lain diagnosis, gejala klinis, pemeriksaan fisik, 

dan hasil dari pemeriksaan penunjang. Antibiotik diberikan apabila penyakit 

ISPA bagian atas tersebut disebabkan oleh infeksi bakteri. Adanya penggunaan 

antibiotik yang tidak rasional dapat memberikan efek negatif, antara lain 

meningkatkan pembiayaan pengobatan, meningkatkan resistensi, serta 

meningkatkan kemungkinan efek samping. 

Berdasarkan sumber penelitian sebelumnya, antibiotik hampir diberikan 

pada 97,2 % pasien yang terdiagnosis ISPA bagian atas sebulan dengan gejala 

klinis yang tidak khas seperti batuk (50 %), pilek (41 %), dan panas (45 %). 

Pada Puskesmas Pembantu Krakitan,  Bayat,  Klaten antibiotik diberikan pada 

97,2 % pasien ISPA bagian atas yang terdiri dari amoksisilin (75%), 

kotrimoksasol (8,3%), dan cefadroxil (13,9%). Pemberian antibiotik hampir 

selalu diberikan pada tiap pasien ISPA bagian atas di Puskesmas Sukasada II.  

Rata rata pasien ISPA bagian atas yang diberikan antibiotik mencapai 90 - 95% 

di puskesmas ini (Hermawan & Sari, 2014). 

4. Karakteristik Dasar ISPA 

a. Karakteristik Berdasarkan Jenis Kelamin 

Karakteristik berdasarkan jenis kelamin terdiri atas laki-laki dan 

perempuan.Peran jenis kelamin dalam perkembangan dan progesivitas 



ISPA menjadi topik yang baik untuk diteliti. Sejauh ini, ISPA lebih sering 

terjadi pada pria dibandingkan wanita. Berhubungan dengan kebiasaan 

merokok dan paparan pekerjaan (Wilayah et al., 2018). 

b. Karakteristik  Berdasarkan  Usia  

Menurut (Kementerian  Kesehatan  RI, 2016) Karakteristik berdasarkan 

usia terdiri dari bayi (0 tahun), batita (0-2 tahun). balita (1-4 tahun), pra 

sekolah (5-6 tahun), anak usia SD/setingkat (7-12 tahun), penduduk usia 

muda (<15 tahun). Penduduk usia produktif (15-64 tahun), dan penduduk 

usia non produktif ( >65 tahun). 

5. Puskesmas 

Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah 

fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat 

dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan 

upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang 

setinggi-tingginya di wilayah kerjanya (MOELOEK, 2019). 

Puskesmas merupakan organisasi publik dibawah UPTD Dinas Kesehatan 

Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab atas kesehatan dasar yang komprehensif 

dan menyeluruh serta berkualitas di wilayah kecamatan. Kualitas pelayanan erat 

kaitannya terhadap pemenuhan kebutuhan yang sesuai harapan pasien, terjangkau 

dan terstandar (Mawarti et al., 2016). 

Pengaturan Sistem Informasi Puskesmas bertujuan untuk: 

a. mewujudkan penyelenggaraan Sistem Informasi Puskesmas 

yang terintegrasi; 

b. menjamin ketersediaan data dan informasi yang berkualitas, 

berkesinambungan, dan mudah diakses; dan 



c. meningkatkan kualitas pembangunan kesehatan di wilayah 

kerjanya melalui penguatan manajemen Puskesmas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B. Kerangka Pemikiran 

Berikut adalah kerangka pemikiran pada penelitian ini yaitu : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka pemikiran. 

 

 

 

Pasien infeksi saluran pernafasan akut (ISPA) di 

UPTD Puskesmas Cilacap Utara II 

Pasien ISPA bagian atas 

Efektivitas penggunaan 

antibiotik : 

1. Jenis antibiotik 

2. Sediaan dan dosis obat 

3. Frekuensi dan lama 

pemberian 

Karakteristik pasien : 

1. Jenis kelamin pasien 

2. Umur pasien 

 

Hubungan efektivitas penggunaan 

antibiotik dengan karakteristik 

pasien 



C. HIPOTESIS 

H0 : Ada korelasi antara efektivitas antibiotik dengan karakteristik pasien. 

H1 : Tidak ada korelasi antara efektivitas antibiotik dengan karakteristik pasien.   

 

 

 

 


