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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil penelitian dari seluruh data rekam medis pasien Infeksi 

Saluran Pernafasan Akut (ISPA) di Puskesmas Cilacap Utara II bulan Januari-Juni 

tahun 2019 terdapat 97 pasien yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Berikut 

ini disajikan jumlah data karakteristik pasien yang dilihat dari umur, jenis kelamin, 

dan diagnosa. 

A. Karakteristik Pasien Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) 

Tabel 1. Karakteristik Pasien Pada Terapi Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) di 

Puskesmas Cilacap Utara II. 

Karakteristik Pasien Jumlah  Presentase 

Jenis Kelamin     

Perempuan 60 61,8% 

Laki-laki 37 38,1% 

Kelompok Usia     

< 30 tahun 53 54,6% 

≥ 30 tahun 44 45,4% 

Jumlah 97 100% 
Sumber : Data Sekunder Diolah Tahun 2021 

Berdasarkan tabel 1. dapat dilihat dari karakteristik pasien yang meliputi 

jenis kelamin dan usia. Hal ini dapat dilihat bahwa penderita ISPA terbanyak pada 

jenis kelamin perempuan dengan jumlah 60 pasien (61,8%) sedangkan pada laki-

laki 37 pasien (38,1%). Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa penderita ISPA lebih 

banyak perempuan dari pada laki-laki. Hal ini sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan Dian Firza (2020), Dari seluruh kasus yang tercatat sebanyak 44,11% 

adalah laki-laki dan 55,88% adalah perempuan.  
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Hal itu menunjukkan bahwa jumlah kasus perempuan lebih banyak dari 

pada jumlah kasus laki-laki. Berdasarkan teori, jenis kelamin diketahui memiliki 

pengaruh terhadap gangguan pada saluran pernapasan. Perbedaan kejadian penyakit 

menurut jenis kelamin ini dapat terjadi karena adanya perbedaan pada bentuk 

anatomi, fisiologis, dan sistem hormonal pada laki-laki dan perempuan. Selain itu, 

perbedaan frekuensi penyakit tertentu menurut jenis kelamin kemungkinan dapat 

disebabkan karena adanya perbedaan pekerjaan, pola hidup, keterpaparan, tingkat 

kerentanan, dan penggunaan sarana kesehatan seperti di pelayanan kesehatan 

primer yang lebih banyak dikunjungi oleh perempuan dan anak-anak dibandingkan 

laki-laki sehingga angka penyakit yang tercatat kemungkinan akan berbeda 

menurut jenis kelamin laki laki maupun perempuan. 

Berdasarkan hasil penelitian (Khairunnisa, 2016), menunjukkan bahwa 

jenis kelamin perempuan mengalami ISPA paling banyak dibandingkan laki-laki. 

Tidak ada hubungan yang bermakna antara jenis kelamin dengan kejadian ISPA. 

Belum ada penelitian lebih lanjut mengenai hal ini, kemungkinan dikarenakan 

perempuan memiliki aktivitas yang banyak dilingkungan rumah dan sekitarnya 

yang terdapat pencemaran udara dari penggunaan biomasa untuk memasak dan 

asap rokok (Khairunnisa & Hajrah, 2016). 

Menurut Sukamawa (dalam Nora dkk, 2018) jenis kelamin tidak 

berhubungan dengan kejadian ISPA, penyakit ISPA dapat terjadi pada setiap orang 

dengan tidak memandang suku, ras, agama, usia, jenis kelamin dan status sosial. 

Sedangkan menurut WHO (dalam Nora dkk, 2018), menyatakan bahwa pada 

umumnya hanya terdapat sedikit perbedaan prevalensi kejadian ISPA berdasarkan 
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jenis kelamin, dimana lebih sering terjadi pada laki-laki khususnya pada balita, hal 

ini kemungkinan disebabkan oleh kurang matangnya fungsi paru-paru balita laki-

laki. 

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa presentase jumlah jenis kelamin 

yang terpapar infeksi saluran pernafasan akut (ISPA) lebih banyak perempuan 

dibandingkan laki-laki hal ini bisa dilihat dari lingkungan yang tidak sehat karena 

dekat dengan industri semen. Perempuan sangat rentan terkena ISPA karena daya 

tahan tubuhnya lebih lemah dibandingan laki-laki. Hal ini sesuai dengan penelitian 

menurut penelitian Ferry Effendi (2020), Karakteristik pasien ISPA bedasarkan 

jenis kelamin hasil data yang diperoleh menunjukkan prevalensi ISPA lebih banyak 

terjadi pada perempuan 54 pasien dibandingkan laki-laki 50 pasien, 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). 

Sementara berdasarkan umur dapat dilihat bahwa penderita infeksi saluran 

pernafasan akut (ISPA) terbanyak pada umur < 30 tahun dengan jumlah 53 pasien 

(54,6%) sedangkan pada umur ≥ 30 tahun 44 pasien (45,4%). Dalam hal ini dapat 

dikatakan bahwa penderita ISPA lebih banyak pada umur < 30 tahun dari pada umur 

≥ 30 tahun. Terdiri dari masa balita 17 pasien (17,5%), masa kanak-kanak 17 pasien 

(17,5%), masa lansia awal 15 pasien (15,5%), masa dewasa akhir 14 pasien 
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(14,4%), masa remaja awal 9 pasien (9,3%), masa remaja  akhir 9 pasien (9,3%), 

masa lansia akhir 7 pasien (7,2%), masa remaja awal 6 pasien (6,2%), dan masa 

manula 3 pasien (3,1%). Usia 15 tahun ke bawah merupakan usia tumbuh dan 

kembang manusia dimana banyak melakukan aktivitas sedangkan sistem imunitas 

tubuh juga belum cukup tinggi dibandingkan dengan usia dewasa (Elliot et al., 

2013).  

Hal ini dikuatkan oleh hasil penelitian (Sadewa, 2017) yang menunjukkan 

bahwa dari 100 pasien terdiagnosa ISPA Atas, pasien dengan umur ≤ 15 tahun 

merupakan pasien ISPA Atas yang paling banyak dengan total 84 pasien.  

Menurut hasil penelitian Ibnu Sri Fuqoha (2017) Dikatakan bahwa fungsi 

pernapasan dan sirkulasi darah akan meningkat pada masa anak anak dan mencapai 

maksimal pada usia 20-30 tahun, kemudian akan menurun lagi sesuai dengan 

pertambahan umur. Kapasitas difusi paru, ventilasi paru, ambilan oksigen kapasitas 

vital dan semua parameter faal paru yang lain akan menurun sesuai dengan 

pertambahan umur, setelah mencapai titik maksimal pada usia dewasa muda. 

Berdasarkan usia (Menurut hasil penelitian Dian Firza 2020) kasus tertinggi 

terjadi pada usia 20-44 tahun (33,48%) yang kemudian diikuti oleh usia 45-59 tahun 

(21,26%), 5 – 9 tahun (16,28%), dan 10 – 19 tahun (14,47%). Usia mempunyai 

pengaruh yang cukup besar untuk terjadinya ISPA, penyakit ISPA ini dapat 

menyerang siapa saja mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, bahkan orang yang 

sudah lanjut usia terutama orang yang daya tahan tubuhnya lemah. Risiko tinggi 

ISPA berada dalam kelompok umur kurang dari 1 tahun kelompok umur 24 tahun 

ke atas. Pada kelompok umur 24 tahun ke atas kerentanan terhadap ISPA terjadi 
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karena tingkat imunitas seseorang dan aktivitas yang lebih banyak di luar rumah 

sehingga lebih banyak terpapar udara yang mengandung agen penyakit ISPA. 

Namun, berbeda dengan hasil penelitian lega (2016) yang menyatakan bahwa 

kelompok usia yang paling rentan terkena ISPA adalah bayi dan balita, karena 

sistem imunitasnya masih lemah dan belum sempurna sehingga lebih berisiko 

terkena pajanan penyakit. 

Menurut hasil penelitian (Rofiyati, 2019) menunjukkan bahwa penggunaan 

antibiotik pada pasien rawat inap di RSUD Kraton dengan gangguan saluran 

pernafasan atas paling banyak adalah masa kanak-kanak dengan umur 5-11 tahun 

dengan jumlah responden 41 (75,9%). Hal ini menunjukkan bahwa kejadian ISPA 

sering terjadi pada usia kanak-kanak. Menurut WHO tahun 2013, penyakit ISPA 

sering terjadi pada anak-anak di bawah usia 15 tahun (Rofiyati et al., 2019). 

Hasil penelitian dapat di simpulkan bahwa pada umur < 30 tahun lebih 

banyak yang terkena infeksi saluran pernafasan akut (ISPA) dibandingkan pada 

umur ≥ 30 tahun. Hal ini dikarenakan bahwa fungsi pernapasan dan sirkulasi darah 

akan meningkat pada masa anak anak dan mencapai maksimal pada usia 20-30 

tahun, kemudian akan menurun lagi sesuai dengan pertambahan umur. Kapasitas 

difusi paru, ventilasi paru, ambilan oksigen kapasitas vital dan semua parameter 

faal paru yang lain akan menurun sesuai dengan pertambahan umur, setelah 

mencapai titik maksimal pada usia dewasa muda. 

 

B. Pengobatan pasien Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) 

1. Jenis Antibiotik 
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Tabel 2. Distribusi Jenis Penggunaan Antibiotik yang digunakan pada pasien ISPA 

Atas di Puskesmas Cilacap Utara II bulan Januari-Juni tahun 2019. 

No 

Golongan 

Antibiotik 

Nama 

Antibiotik Bentuk Sediaan Jumlah Presentase 

1 Penicillin Amoxicillin Tablet 52 53,6% 

      Syrup 6 6,2% 

      Puyer 11 11,3% 

2 Cephalosporin Cefadroxil Tablet 18 18,5% 

      Puyer 0 0% 

      Syrup 0 0% 

3 Sulfonamide Cotrimoxazole Tablet 3 3,1% 

      Syrup 5 5,1% 

      Puyer 0 0% 

4 Quinolone Ciprofloxacin Tablet 2 2,1% 

      Syrup 0 0% 

      Puyer 0 0% 

  Jumlah     97 100% 

Sumber : Data Sekunder Diolah Tahun 2021 

Berdasarkan tabel 2. pola penggunaan Antibiotik pada terapi ISPA, 

Hasil analisa terhadap persentase obat antibiotika yang digunakan, 

didapatkan bahwa antibiotika yang paling banyak digunakan adalah 

Amoxicillin, Cefadroxil, Cotrimoxazole, dan Ciprofloxacin. Bentuk sediaan 

yang digunakan adalah tablet, sirup dan puyer. Tablet adalah bentuk sediaan 

yang paling digunakan yaitu Amoxicillin tablet dengan presentase 42,3%, 

Amoxicillin puyer 23,7%, Cefadroxil tablet 19,5%. Amoxicillin sirup 5.1%, 

Cotrimoxazole sirup 4.1%, Cotrimoxazole tablet 3.1%, dan Ciprofloxacin 

tablet 2.1% . Hal ini sudah sesuai karena antibiotika empiris yang 

direkomendasikan untuk infeksi saluran pernafasan adalah amoksisilin, 

Cefadroxil, dan Cotrimoxazole (Hermawan & Sari, 2014). 
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Berdasarkan tabel diatas menujukan bahwa penggunaan antibiotik 

yang paling banyak digunakan yaitu pada golongan penicillin (amoxicillin). 

Hal ini dikuatkan oleh hasil penelitian (Nurul Chusna, 2018) yang 

menunjukan bahwa  penisilin merupakan golongan antibiotik yang banyak 

digunakan di RSUD Kuala Kurun khususnya pada pasien rawat jalan yaitu 

dengan jumlah 180 penggunaan dari bulan Januari sampai dengan Juni. Hal 

ini disebabkan karena golongan penisilin adalah antibiotik yang paling dasar 

digunakan untuk pasien yang terkena infeksi karena berspektrum rendah atau 

lebih sederhana dalam menghambat pertumbuhan bakteri. Antibiotik 

merupakan salah satu pilihan untuk mengatasi Infeksi Saluran Pernafasan.  

Menurut penelitian (Pratiwi, 2017), yang menyatakan bahwa obat 

antibiotik dapat dilihat dari penggunaan obat yang paling banyak digunakan 

di Puskesmas X kabupaten Kudus di bulan Januari sampai Maret 2017 yaitu 

amoxillin 500 mg sebanyak 239 resep (83,57%) dengan jumlah obat sebanyak 

2234 tablet (84,02%). dikarenakan obat amoxicllin 500mg memiliki 

keunggulan dibandingkan cefadroxil 500mg / Ciprofloxacin 500mg yaitu 

proses pengabsorbsi obat amoxicllin 500mg ini hamper lengkap (72-92%) 

sehingga lebih stabil pada asam lambung disaluran cerna pada penggunaan 

dosis tunggal. Penelitian ini sejalan dengan pendapat (Agustin 22 dan Eni, 

2014), yang menunjukkkan bahwa obat yang paling sering digunakan adalah 

golongan penicillin yaitu amoxicllin 500mg lebih baik dan tidak dipengaruhi 

oleh keberadaan makanan serta kasus efek samping diare akibat penggunaan 

antibiotik lebih rendah (Pratiwi & Swantari, 2017). 
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Sediaan pulveres atau yang sering disebut masyarakat dengan puyer 

pada umumnya berasal dari sediaan tablet. Pulveres adalah serbuk yang 

dibagi dalam bobot yang lebih kurang sama dibungkus dengan kertas 

perkamen atau bahan pengemas lain yang cocok. Permintaan sediaan racikan 

pulveres (serbuk bagi) masih dilakukan secara luas oleh dokter baik dokter di 

rumah sakit, klinik ataupun puskesmas bagi para pasien terutama pasien anak-

anak yang mengalami kesulitan dalam mengkonsumsi obat tablet atau kapsul 

sehingga dapat dilakukan peracikan ulang dari bentuk sediaan padat menjadi 

bentuk sediaan pulveres (Helni, 2014). Tujuan dari pembagian serbuk terbagi 

adalah untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan kepada pasien 

terutama pasien anak-anak yang mengalami kesulitan menerima obat dalam 

bentuk sediaan padat (Iskandar, 2020). 

Pembagian sediaan puyer seperti yang tertulis pada resep dilakukan 

secara visual (kasat mata). Teknik pembagian tersebut kemungkinan besar 

menghasilkan heterogenitas dari bobot antara satu pulveres dengan pulveres 

yang lain (Helni, 2014). Kadar suatu obat sangat berpengaruh pada efek yang 

ditimbulkan obat tersebut. Apabila suatu takaran melebihi dosis maksimum 

akan mengakibtkan efek toksis, namun apabila suatu takaran kurang dari 

dosisi terapi maka pasien tidak akan mendapatkan efek yang diinginkan 

(Iskandar, 2020). 

Pemilihan bentuk sediaan obat harus sesuai dengan kondisi pasien. 

Menurut Anief (2012), jika pasien anak-anak maka akan cocok menggunakan 

sediaan sirup, dry sirup, pulveres, krim, tetes dan tablet. Rute lainnya yaitu 
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obat oral adalah yang paling menyenangkan, murah dan paling aman. 

Kerugian melalui oral yaitu proses absorpsinya tidak teratur karena 

tergantung ketersediaan hayatinya. Ketersediaan hayati adalah persentase 

obat yang diserap tubuh dari dosis yang diberikan dan dapat memberi efek 

terapeutiknya. Urutan besarnya ketersediaan hayati yaitu larutan, suspensi, 

oral, emulsi, kapsul, dan tablet-tablet bersalut. 

Menurut penelitian (Cunha, BA., 2010) dalam pedoman umum 

penggunaan antibiotik, antibiotik oral seharusnya menjadi pilihan pertama 

untuk terapi infeksi. Pada infeksi yang lebih berat dapat dipertimbangkan 

menggunakan antibiotik parenteral. Bentuk sediaan obat antibiotik yang 

sering diberikan pada anak adalah puyer, sirup, dan capsul untuk yang sudah 

bisa meminum kapsul, namun bagi anak yang masih belum bisa meminum 

capsul maka akan diberikan sediaan puyer dan sirup yang bertujuan agar 

mempermudah meminum obat.  

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penggunaan antibiotik yang 

digunakan pada pasien ISPA atas paling banyak yaitu golongan penicillin 

dengan presentase 53,6%, dalam bentuk sediaan tablet. Golongan quinolon 

dalam bentuk sediaan tablet merupakan golongan obat yang paling sedikit 

digunakan dalam penggunaan antibiotik untuk pasien ISPA atas. 

Tabel 3. Dosis dan Frekuensi  Antibiotik yang Digunakan pada Pasien ISPA  

No

. 

Jenis 

Antibiotik 

Bentuk 

Sediaan 

Frekuensi 

Pemberian 

Antibiotik Terapi Jumlah 

Presentas

e 

1. Amoxicillin Tablet 3x1  41  42,3% 

      3x ½   11 11,3% 
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    Sirup 3x1 1/2 cth  1 1% 

      3x1 cth  3 3,1% 

      3x1/2 cth  2 2,1% 

    Puyer 3x1   11 11,3% 

2. Cefadroxil Tablet 2x1  18 18,5 % 

3. 

Cotrimoxazol

e Tablet 2x1  2 2,1% 

   2x2 1 1% 

    Sirup 2x1 ½  cth  1 1% 

      2x1cth  4 4,1% 

4. Ciprofloxacin  Tablet 2x1  2 2,1% 

  Jumlah      97 100 % 

 

Berdasakan tabel 3. Menunjukan bahwa penggunaan antibiotik yang 

paling banyak digunakan yaitu amoxicillin tablet dengan frekuensi pemberian 

3x1 yaitu sebanyak 42,3%, waktu pemberian obat juga dipengaruhi oleh 

frekuensi penggunaan obat. Ketika obat memiliki frekuensi 3x sehari maka 

untuk mendapatkan hasil yang optimal (24jam/3 = 8 jam) obat diminum tiap 8 

jam. Obat memiliki indeks terapi/dosis didalam tubuh yang memberikan efek 

terapi. Ketika obat masuk dalam indeks terapi maka akan memberikan efek 

terapi. Bila kadar obat didalam tubuh dibawah indeks terapi maka efek terapi 

akan hilang/tidak berefek. Sedangkan ketika kadar obat didalam tubuh diatas 

indeks terapi maka akan terjadi over dosis (Khairunnisa & Hajrah, 2016).  

Amoxicillin berada dalam urutan pertama dalam mengobati pasien 

ISPA atas dikarenakan dalam Pedoman Pengobatan Dasar di Puskesmas 

menyatakan bahwa amoxicillin merupakan salah satu lini pertama untuk 

pengobatan faringitis, tonsillitis, sinusitis dan otitis media. Amoxicillin 
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merupakan antibitoik β-Laktam yang digunakan untuk mengobati infeksi dari 

bakteri gram positif dan gram negative.  

Amoksisilin menjadi pilihan obat yang digunakan dari pada antibiotik 

β-Laktam yang lain dikarenakan amoxicillin dapat diabsorbsi dengan baik 

melaui pemberian oral dibanding antibiotik β-Laktam yang lain. Secara 

spesifik, amoxicillin memiliki efek antimikroba yang baik terhadap bakteri 

seperti Streptococcus, Bacillus Subtilis, Enterococcus, Haemophilus, 

Helicobacter dan Moraxela. Dilihat dari efek antimikroba pada beberapa jenis 

bakteri tersebut, ini sesuai dengan penyakit ISPA Atas yang mana faringitis dan 

Tonsilitis disebabkan oleh bateri A β-hemolytic Streptoccus (GABHS) dan 

Streptococcus pyogenes. Sinusitis dan otitis media disebabkan oleh 

Streptococcus pneuomonia dan H. influenzae (Aceh, 2020). 

Cefadroxil tablet dengan frekuensi pemberian 2x1 yaitu sebanyak 

18,5%, antibiotik ini merupakan antibiotik golongan sefalosporin generasi 

pertama. Obat ini bekerja dengan menghambat pembentukan protein yang 

membentuk dinding sel bakteri. Obat ini akan merusak ikatan yang menahan 

dinding sel bakteri untuk membunuh bakteri-bakteri penyebab penyakit. 

Mekanisme kerja tersebut menjadikan cefadroxil obat yang memiliki spektrum 

luas untuk membunuh berbagai macam bakteri, baik bakteri gram positif 

maupun gram negatif (Tiar, 2019). 

Cotrimoxazole tablet dengan frekuensi pemberian 2x1 yaitu sebanyak 

2%, cotrimoxazole merupakan lini kedua dalam pengobatan ISPA. 
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Kotrimoksazol merupakankombinasi dari trimetoprim dan sulfametoksazol. 

Kedua obat ini bekerja dengan cara menghambat reaksi enzimatik obligat pada 

dua tahap yang berurutan pada mikroba, sehingga kombinasi kedua obat ini 

bersifat sinergis. Kotrimoksazol tersedia dalam bentuk tablet oral, mengandung 

400 mg sulfametoksazol dan 80 mg trimetoprim atau 800 mg sulfametoksazol 

dan 160 mg trimetoprim. Untuk anak tersedia juga suspensi oral yang 

mengandung 200 mg sulfametoksazol dan 40 mg trimetoprim/5ml, serta tablet 

pediatrik yang mengandung 100 mg sulfametoksazol dan 20 mg trimetoprim. 

Dosis dewasa pada umumnya ialah 800 mg sulfametoksazol dan 160 mg 

trimetoprim setiap 12 jam. Sedangkan dosis anak adalah trimetoprim 8 

mg/kgBB/hari dan sulfametoksazol 40 mg/kg/BB/hari yang diberikan dalam 

dua dosis (Ardiansyah, 2011). 

Ciprofloxacin tablet dengan frekuensi pemberian 2x1 yaitu sebanyak 

2%, 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). 

 

 

C. Efektivitas Penggunaan Antibiotik  
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Efektivitas penggunaan antibiotik pada pasien Infeksi Saluran Pernafasan 

Akut (ISPA) di Puskesmas Cilacap Utara II pada bulan Januari-Juni 20119 

dapat dilihat tabel dibawah ini. 

Tabel 4. Distribusi Keefektifan penggunaan antibiotik pada ISPA bulan Januari-Juni 

tahun 2019 berdasarkan dosis pada informasi spesialite obat indonesia (ISO) 

dan MIMS. 

No Keefektifan Penggunaan Antibiotik N Presentase 

1 Efektif 97 100% 

2 Tidak Efektif 0 0% 

Sumber : Buku informasi spesialite obat indonesia (ISO) dan buku MIMS 

 

Berdasarkan tabel 4. dapat diketahui bahwa efektivitas penggunaan 

antibiotik pada pasien infeksi saluran pernafasan akut (ISPA) di Puskesmas 

Cilacap Utara II yang sesuai dengan dosis lazim di buku ISO dan buku MIMS 

sebanyak 97 pasien (100%). Obat yang digunakan untuk terapi infeksi saluran 

pernafasan akut (ISPA) di Puskesmas Cilacap Utara II yaitu obat golongan 

penicillin (amoxicillin) sebanyak 71,1%, cephalosporin (cefadroxil) sebanyak 

18,5%, quinolone (ciprofloxacin) 2,1%, dan cotrimoxazole (kombinasi 

trimethoprim dan sulfamethoxazole) 8,2%. Terdiri dari tiga sediaan yaitu tablet, 

sirup, dan puyer. Dari keempat antibiotik tersebut sudah sesuai dengan 

penggoatan pada terapi ISPA bagian atas.  

Pasien yang terdiagnosis ISPA yaitu dengan gejala klinis yang tidak 

khas seperti demam, batuk, pilek, dan tenggorokan sakit. Hal ini sesuai dengan 

penelitian sebelumnya, yaitu 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 
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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). 

D. UJI ANALISIS 

1. Uji Normalitas 

Sebelum dilakukan uji statistik terlebih dahulu dilakukan uji 

normalitas data guna untuk melihat sebaran data, yang pada akhirnya akan 

menentukan statistika yang digunakan untuk menentukan jenis statistik 

yang digunakan untuk tahap selanjutnya pada uji parametrik atau non 

parametrik. Hasil uji normalitas menggunakan uji Kolmogorov Smirnov 

disajikan pada tabel berikut: 

Tabel  5.  Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

No. Komponen Variabel P-value 

1. Jenis Antibiotik  

2. Jenis Kelamin 0.002 

3. Umur  

 

 

Berdasarkan Tabel 5. Hasil uji normalitas penggunaan antibiotik 

dengan karakteristik pasien diperoleh nilai yang tidak signifikansi 0,002 (≤ 

0,05). Data yang diperoleh tidak normal  selanjutnya dilakukan uji statistik 

yang akan digunakan untuk melihat korelasi antara efektivitas penggunaan 
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antibiotik (antibiotik, bentuk sediaan, dan frekuensi) dan karakteristik 

pasien (jenis kelamin dan umur) pada pasien infeksi saluran pernafasan akut 

(ISPA) yang menjalani pengobatan di Puskesmas Cilacap Utara II Bulan 

Januari – Juni  2019. 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi, variabel pengganggu atau residual mempunyai distribusi normal 

atau tidak (Ghozali, 2006). Menurut Santoso (2001) uji normalitas dapat 

dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari 

grafik. Dasar pengambilan keputusan dalam melihat penyebaran data (titik) 

pada sumbu diagonal dari grafik normal probability plot. Selain itu, salah 

satu uji statistik yang bisa digunakan untuk menguji normalitas residual 

adalah uji statistik nonparametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S). Pedoman 

pengambilan keputusan yang digunakan dalam uji Kolmogorov-Smirnov 

(K-S) yaitu apabila nilai signifikansi < 0,05 maka distribusi data tidak 

normal, tetapi jika nilai signifikansi > 0,05 maka distribusi data normal 

(Meidiawati & Mildawati, 2016). 

Pada prinsipnya normalitas data dapat diketahui dengan melihat 

penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal pada grafik atau histogram dari 

residualnya. Data normal & tidak normal dapat diuraikan sebagai berikut 

(Ghozali 2005):  



16 
 

 

 

a) Jika data disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal 

atau grafik histogramnya, menunjukkan pola terdistribusi normal, 

maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.  

b)  Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan tidak mengikuti 

arah garis diagonal atau grafik histogramnya, tidak menunjukkan 

pola terdistribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi 

asumsi normalitas. Menurut Imam Ghozali (2005), uji normalitas 

dengan grafik dapat menyesatkan apabila tidak hati- hati secara 

visual kelihatan normal, namun secara statistik bisa sebaliknya. Oleh 

sebab itu, dianjurkan menggunakan uji grafik dilengkapi dengan uji 

statistik. Uji statistik yang digunakan dalam penelitian ini untuk 

menguji normalitas residual adalah uji statistik non-parametrik 

Komolgorov-Smirov (K-S). Uji K-S dilakukan dengan membuat 

hipotesis :  

- H0 :  Data residual berdistribusi normal apabila nilai signifikan     

< 5% (0.05)  

- HA : Data residual tidak berdistribusi normal apabila nilai 

signifikan >5 % (0.05) (Hendry, 2019). 

2. Uji Spearman’s. 

Data penggunaan antibiotik dengan karakteristik pasien telah diuji 

(umur, jenis kelamin, antibiotik, bentuk sediaan, dan frekuensi) dilanjutkan 

uji non paramterik spearman’s. Hasilnya disajikan pada tabel dibawah ini: 
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    Tabel 6. Korelasi antara Efektivitas penggunaan antibiotik ( Antibiotik, Bentuk 

Sediaan, dan Frekuensi) dengan Karakteristik Pasien ( Umur dan Jenis 

Kelamin) 

No Komponen Variabel Koefisien korelasi P-value 

1. Antibiotik + Umur 0,010 0,921 

2. Antibiotik + Jenis Kelamin 0,058 0,575 

3. Antibiotik + Bentuk Sediaan - 0,063 0.540 

4. Antibiotik + Frekuensi 0,523 0,000 

5. Bentuk Sediaan + Umur - 0,489 0,000 

6. Frekuensi + Umur - 0,318 0,001 

 

Berdasarkan tabel 6.  Menunjukan bahwa tidak ada hubungan antara 

antibiotik dengan umur pada terapi ISPA di UPTD Puskesmas Cilacap 

Utara II dengan nilai signifikansi 0,921 yang berarti p value sig.> 0,05. 

Antibiotik dan umur mempunyai koefisien korelasi 0,010 yaitu hampir tidak 

ada korelasi, nilai korelasi ini bersifat positif, artinya tinggi umur pada 

pasien ISPA maka semakin tinggi penggunaan antibiotik. 

Hal ini berbanding terbalik dengan penelitian (Triwibowo, 2019) 

menunjukan bahwa kategori umur kanak-kanak dan remaja lebih banyak 

diberikan antibiotik untuk kasus ISPA, sebesar 31,2%. Sedangkan 

kelompok umur balita lebih banyak diberikan pengobatan tanpa antibiotik, 

74%. Terdapat hubungan bermakna antara kategori umur dengan 
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penggunaan antibiotik untuk kasus ISPA, dengan nilai p= 0,021 (Triwibowo 

et al., 2019). 

Antibiotik dengan jenis kelamin tidak ada hubungan dengan nilai 

singnifikasi 0,575 yang berarti p value sig.> 0,05. Antibiotik dan jenis 

kelamin mempunyai koefisien korelasi 0,058 itu artinya memiliki tingkat 

korelasi yang sedang, nilai koreasi ini bersifat positif. 

Berdasarkan hasil penelitian (Aceh, 2020) yang telah dilakukan di 

Puskesmas Rawat Jalan Kecamatan Siulak Mukai Kabupaten Kerinci tahun 

2018 didapat jumlah sampel sebanyak 94 pasien dilihat bahwa jumlah 

pasien dengan jenis kelamin perempuan lebih banyak mengalami Infeksi 

Saluran Pernafasan dibandingkan jenis kelamin laki-laki, dimana pasien 

perempuan dengan jumlah 59 pasien, dengan persentase 62,76 %, dan 

pasien laki laki dengan jumlah 35 pasien, dengan persentase 37,23 %. 

Hubungan antara jenis kelamin tidak berpengaruh terhadap kejadian Infeksi 

Saluran Pernafasan, semua memiliki resiko yang sama antara laki-laki dan 

perempuan, karena secara umum penyebab Infeksi Saluran Pernafasan 

adalah berbagai organisme, namun yang terbanyak akibat infeksi virus dan 

bakteri (Aceh, 2020) 

Hal ini dikuatkan oleh hasil penelitian (Triwibowo, 2019) yang 

menunjukan bahwa berdasarkan jenis kelamin, perempuan lebih banyak 

mendapatkan antibiotik, sebesar 50,9%. Sedangkan laki-laki lebih banyak 

mendapatkan pengobatan tanpa antibiotik, sebesar 53,4%. Tidak terdapat 
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hubungan bermakna antara jenis kelamin dengan pemberian antibiotik di 

Puskesmas kota dan kabupaten Sorong untuk kasus ISPA, dengan nilai p= 

0,082 (Triwibowo et al., 2019). 

Antibiotik dengan bentuk sediaan tidak ada hubungan dengan nilai 

singnifikansi 0,540 yang berarti p value sig.> 0,05. Antibiotik dengan 

bentuk sediaan mempunyai koefisien korelasi -0,063 itu artinya hubungan 

sangat lemah dan koefisien korelasi bersifat negatif. 

Antibiotik dengan frekuensi ada hubungan dengan nilai singnifikasi 

0,000 yang berarti p value sig.< 0,05. Antibiotik dengan frekuensi 

mempunyai koefisien korelasi 0,523 itu artinya memiliki tingkat korelasi 

yang sedang dan koefisien korelasi bersifat positif, artinya semakin tinggi 

penggunaan antibiotik maka semakin tinggi frekuensi pemberian antibiotik 

terapi pada pasien ISPA. 

Bentuk sediaan dengan umur ada hubungan dengan nilai signifikansi 

0,000 yang berarti p value sig.< 0,05. Bentuk sediaan dengan frekuensi 

mempuyai koefisien korelasi -0,489 itu artinya hubungan sangat lemah dan 

koefisien korelasi bersifat negatif. 

Frekuensi dan umur ada hubungan dengan nilai signifikansi 0,001 

yang berarti p value sig.< 0,05. Frekuensi dan umur mempuyai koefisien 

korelasi -0,318 itu artinya hubungan sangat lemah dan koefisien korelasi 

bersifat negatif. 
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Namun dengan penelitian sebelumnya hasil korelasi (Sinsyeba 

Tomatala, 2019) yang menunjukan bahwa hasil uji korelasi dengan 

menggunakan uji Spearman, dapat diketahui hubungan antara aktivitas fisik 

dengan kekambuhan ISPA, yang dimana nilai p-value 0,107 yang berarti 

bahwa nilai signifikasinya 0,01 hal ini menunjukkan bahwa adanya 

hubungan antara aktivitas fisik dengan kekambuhan ISPA tetapi 

hubungannya lemah. Selain itu, didapatkan juga nilai koefisien korelasi r = 

0,206, nilai tersebut adalah positif sehingga menunjukan bahwa, semakin 

tinggi responden dengan riwayat ISPA melakukan aktivitas fisik, maka 

semakin tinggi resiko responden mengalami kekambuhan ISPA. Hal ini 

disebabkan aktivitas yang terlalu tinggi dapat mengakibatkan responden 

tersebut mudah lelah sehingga daya tahan tubuh atau sistem kekebalan 

tubuh responden tidak mampu melawan bakteri dan virus yang masuk ke 

dalam tubuh. 
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