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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Antibiotika  

1. Definisi  

Antibiotika adalah zat-zat kimia yang dihasilkan oleh jamur dan 

bakteri, yang memiliki khasiat mematikan atau menghambat 

pertumbuhan kuman, sedangkan toksisitasnya bagi manusia relatif kecil. 

Turunan zat-zat ini yang dibuat secara semi-sintesis, juga termasuk 

kelompok ini, begitu pula semua senyawa sintesis dengan khasiat 

antibakteri (Tjay dan Raharja, 2007). 

2. Penggolongan antibiotik 

Penggolongan antibiotik dapat diklasifikasikan sebagai berikut :  

a. Berdasarkan spektrum atau kisaran kerjanya antibiotik dapat 

dibedakan menjadi dua kelompok (Pratiwi, 2008) yaitu :  

1) Antibiotik berspektrum sempit (narrow spectrum), yaitu 

antibiotik yang hanya mampu menghambat segolongan jenis 

bakteri saja, contohnya hanya mampu menghambat atau 

membunuh bakteri gram negatif saja atau gram positif saja. 

Antibiotik yang termasuk dalam golongan ini adalah penisilin, 

streptomisin, neomisin dan basitrasin. 

2) Antibiotik berspektrum luas (broad spectrum), yaitu antibiotik 

yang dapat menghambat atau membunuh bakteri dari golongan 

positif maupun gram negatif. Antibiotik yang termasuk dalam 

golongan ini adalah tetrasiklin dan derivatnya, kloramfenikol, 

ampisilin, sefalosporin, carbapenem dan lain-lain. 

b. Berdasarkan mekanisme kerjanya, antibiotik dibagi dalam lima 

kelompok (Setiabudi, 1995) antara lain : 

1) Antibiotik yang menghambat metabolisme sel mikroba. 

Antibiotik yang termasuk dalam kelompok ini antara lain 

sulfonamida, trimetropim, asam P-minosalisilat (PAS) dan 
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sulfon. Dengan mekanisme kerja ini diperoleh efek 

bakteriostatik. 

2) Antibiotik yang menghambat sintesis dinding sel mikroba. 

  Antibiotik yang termasuk dalam kelompok ini adalah penisilin, 

sefalosporin, basitrasin, vankomisin dan sikloserin. Mekanisme 

kerja ini, tekanan osmotik dalam sel kuman lebih tinggi daripada 

di luar sel maka kerusakan dinding sel kuman akan 

menyebabkan terjadinya lisis, yang merupakan dasar efek 

bakterisidal pada kuman yang peka.  

3) Antibiotik yang mengganggu keutuhan membran isi sel 

mikroba. Antibotik yang termasuk dalam kelompok ini adalah 

polimiksin, golongan polien serta berbagai antibiotik 

kemoterapeutik, misalnya antiseptik surface 5 active agents. 

Kerusakan membran sel menyebabkan keluarnya berbagai 

komponen penting dari dalam sel mikroba yaitu protein, asam 

nukleat, nukleotida.  

4) Antibiotik yang menghambat sintesis protein sel mikroba. 

Antibiotik yang termasuk dalam kelompok ini adalah golongan 

aminoglikosida, makrolida, linkomisin, tetrasiklin dan 

kloramfenikol.  

5) Antibiotik yang menghambat sintesis asam nukleat sel mikroba. 

Antibiotik yang termasuk dalam kelompok ini adalah rifampisin 

dan golongan kuinolon. 

c. Berdasarkan gugus kimianya, antibiotik dikelompokan (Katzung, 

2010) sebagai berikut :  

1) Senyawa Beta-Laktam dan Penghambat Sintesis Dinding Sel 

Lainnya. 

  Mekanisme aksi penisilin dan antimikroba yang mempunyai 

struktur mirip dengan beta laktam adalah menghambat 

pertumbuhan bakteri melalui pengaruhnya terhadap sintesis 

dinding sel. Dinding sel tidak ditemukan pada sel-sel tubuh 
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manusia dan hewan, antara lain : golongan penisilin, 

sefalosporin, dan sefamisin serta beta laktam lainnya. 

2) Kloramfenikol, Tetrasiklin, Makrolida, Klindamisin dan 

streptogramin. 

  Golongan agen ini berperan dalam penghambatan sintesis 

protein bakteri dengan cara mengikat dan mengganggu ribosom, 

antara lain : kloramfenikol, Tetrasiklin, makrolida, klindamisin, 

streptogramin dan oksazolidinon. 

3) Aminoglikosida. 

  Golongan Aminoglikosida, antara lain : Streptomisin, neomisin, 

kanamisin, amikasin, gentamisin, tobramisin, sisomicin, 

etilmicin, dan lain-lain. 

4) Sulfonamida, Pirimidin dan kuinolon. 

  Aktivitas antimikroba secara kompetitif menghambat sintesis 

dihidropteorat. Antimikroba golongan Sulfonamida, antara lain 

sulfasitin, sulfisoksazole, sulfamethizole, sulfadiazine, 

sulfametoksazol, sulfapiridin, Sulfadoxine dan golongan 

Pirimidin yaitu trimetoprim. Fluoroquinolon adalah kuinolon 

yang mempunyai mekanisme menghambat sintesis DNA bakteri 

pada topoisomerase II (DNA girase) dan topoisomerase IV. 

Golongan obat ini adalah asam nalidiksat, asam oksolinat, 

sinoksasin, siprofloksasin, levofloksasin, ofloksasin, 

slinafloksasin, enoksasin, sparfloksasin, trovafloksasin dan lain-

lain.  

3. Penggunaan antibiotik  

Pada fasilitas kesehatan, antibiotik digunakan pada tiga jenis 

situasi (Depkes, 2011) : 

a. Antibiotik terapi empiris 

Penggunaan antibiotik untuk terapi empiris adalah penggunaan 

antibiotik pada kasus infeksi yang belum diketahui jenis bakteri 

penyebabnya. 
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b. Antibiotik untuk terapi definitif 

Penggunaan antibiotik untuk terapi definitif adalah penggunaan 

antibiotik pada kasus infeksi yang sudah diketahui jenis bakteri 

penyebab dan pola resistensinya. 

c. Antibiotik untuk terapi profilaksis 

Penggunaan antibiotik untuk terapi profilaksis adalah penggunaan 

antibiotik untuk mencegah timbulnya infeksi.  

4. Resistensi antibiotik  

Secara garis besar kuman dapat menjadi resisten terhadap suatu 

antimikroba melalui tiga mekanisme (Gunawan dkk, 2007) :  

a. Obat tidak dapat mencapai tempat kerjanya di dalam sel mikroba. 

Pada gram-negatif, molekul antimikroba yang kecil dan polar dapat 

menembus dinding luar dan masuk ke dalam sel melalui lubang-

lubang kecil yang disebut porin. Bila porin menghilang atau 

mengalami mutasi maka masuknya AM ini akan terhambat. 

b. Inaktivasi obat. Mekanisme ini sering mengakibatkan terjadinya 

resistensi terhadap golongan aminoglikosida dan beta laktam karena 

mikroba mampu membuat enzim yang merusak golongan AM 

tersebut.  

c. Mikroba merubah tempat ikatan. Mekanisme ini terlihat pada 

S.aureus yang resisten terhadap metisilin (MRSA). Kuman ini 

mengubah Penicilin Binding Proteinnya (PBP) sehingga afinitasnya 

menurun terhadap metisilin dan antibiotik beta laktam lain. 

 

B. Evaluasi Penggunaan Antibiotik  

Evaluasi penggunaan antibiotik dapat dievaluasi dalam dua hal yaitu 

kualitas dan kuantitas. Kualitas yaitu ketepatan dalam penggunaan antibiotik 

dan kuantitas yaitu jumlah antibiotik yang digunakan (The Amrin Study, 

2005). 
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1. Penilaian kualitas penggunaan antibiotik  

  Kualitas penggunaan antibiotik dapat dilakukan dengan metode 

prospektif dan retrospektif. Metode retrospektif dilakukan pada pasien 

yang telah berkunjung ke Puskesmas yang mendapatkan terapi antibiotik 

dengan melihat catatan rekam medik pasien tersebut. Sedangkan metode 

prospektif dilakukan dengan mengamati antibiotik  yang diberikan pada 

pasien dengan cara memonitoring setiap harinya. Penilaian kualitas 

penggunaan antibiotik dapat dilihat dari rasionalitas penggunaan 

antibiotik. Menurut Kemenkes RI 2011, penggunaan obat dikatakan 

rasional jika memenuhi beberapa kriteria tertentu. Kriteria penggunaan 

obat secara rasional meliputi : 

a. Tepat pasien 

Penggunaan obat dikatakan rasional jika diberikan tepat 

sesuai dengan penilaian kondisi pasien dengan pertimbangan adanya 

penyakit penyerta, riwayat alergi, kontraindikasi dll. 

b. Tepat diagnosis 

Penggunaan obat dikatakan rasional jika diberikan untuk 

diagnosis yang tepat. Jika diagnosis tidak ditegakan dengan benar 

maka pemilihan obat akan terpaksa mengacu pada diagnosis yang 

keliru akibatnya obat yang diberikan juga tidak akan sesuai dengan 

indikasi yang sebenarnya.  

c. Tepat indikasi  

Setiap obat memiliki spektrum terapi yang spesifik. misalnya 

obat yang di indikasi untuk infeksi bakteri, dengan demikian 

pemberian obat hanya dianjurkan pada pasien yang terkena gejala 

adanya infeksi bakteri.  

d. Tepat pemilihan obat  

Keputusan untuk melakukan upaya terapi diambil setelah 

diagnosis ditegakkan dengan benar, dengan demikian obat yang 

dipilih haruslah memiliki efek terapi sesuai dengan spektrum 

penyakit. 
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e. Tepat dosis 

Dosis, cara dan lama pemberian obat sangat berpengaruh 

pada efek terapi obat. Pemberian dosis yang berlebihan atau tidak 

sesuai khususnya untuk obat yang dengan rentang terapi sempit, 

akan sangat beresiko timbulnya efek samping. Sebaliknya apabila 

dosis yang terlalu kecil tidak akan menjamin tercapainya kadar terapi 

yang diharapkan. 

f. Tepat interval waktu pemberian 

Cara pemakaian obat hendaknya dibuat sesederhana mungkin 

dan praktis, agar mudah ditaati oleh pasien. 

g. Tepat lama pemberian 

Lama pemberian obat harus tepat sesuai penyakitnya masing-

masing.  

h. Waspada efek samping 

Pemberian obat potensial menimbulkan efek samping, yaitu 

efek  yang tidak diinginkan yang timbul pada pemberian obat dengan 

dosis terapi.  

i. Tepat informasi 

Informasi yang tepat dan benar dalam penggunaan obat 

sangat penting dalam menunjang keberhasilan terapi. 

j. Tepat tindak lanjut 

Pada saat memutuskan pemberian terapi, harus sudah 

dipertimbangkan upaya tindak lanjut yang diperlukan, misalnya jika 

pasien tidak sembuh atau mengalami efek samping. 

Sedangkan ciri-ciri penggunaan obat yang tidak rasional dapat 

dikategorikan sebagai berikut : 

a. Peresepan berlebih (Over prescribing) 

Yaitu jika memberikan obat yang sebenarnya tidak 

diperlukan untuk penyakit yang bersangkutan.  

b. Peresepan kurang (Under prescribing) 

Yaitu jika pemberian obat kurang dari yang seharusnya 

diperlukan, baik dalam hal dosis, jumlah maupun lama pemberian 
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serta tidak diresepkannya obat yang yang diperlukan untuk penyakit 

yang diderita. 

c. Peresepan majemuk (Multiple prescribing) 

Yaitu jika memberikan beberapa obat untuk satu indikasi 

penyakit yang sama. Dalam kelompok ini juga temasuk pemberian 

lebih dari satu obat untuk penyakit yang diketahui dapat 

disembuhkan dengan satu jenis obat. 

d. Peresepan salah (Incorrect prescribing) 

Mencakup pemberian obat untuk indikasi yang keliru, untuk 

kondisi yang sebenarnya merupakan kontraindikasi pemberian obat, 

memberikan kemungkinan resiko efek samping yang lebih besar, 

pemberian informasi yang keliru mengenai obat yang diberikan 

kepada pasien.  

2. Penilaian kuantitas penggunaan antibiotik  

Kuantitas penggunaan antibiotik di Puskesmas dapat diukur dengan 

metode retrospektif. Metode retrospektif dilakukan dengan melihat 

catatan medik pasien. Untuk membandingkan data, WHO (2013) telah 

menetapkan sistem klasifikasi Anatomical Therapeutic Chemical (ATC) 

dan pengukuran dengan Defined Daily Doses (DDD) sebagai standar 

untuk pengukuran kuantitas penggunaan antibiotik. 

Dalam sistem klasifikasi Anatomical Therapeutic Chemical (ATC), 

zat aktif dibagi dalam grup yang berbeda berdasarkan organ atau sistem 

dimana zat aktif tersebut beraksi secara terapeutik, farmakologi dan 

kimia. Obat dibagi dalam kelompok pada 5 level yang berbeda. Level 1 

obat dibagi dalam 14 grup utama, level 2 merupakan subgrup obat 

dengan aksi farmakologi dan terapeutik, level 3 dan 4 merupakan 

subgrup obat dengan aksi farmakologi, terapeutik, dan kimia, level 5 

merupakan zat kimianya (WHO, 2013). 

  DDD adalah asumsi dosis rata-rata perhari penggunaan antibiotik 

untuk indikasi tertentu pada orang dewasa. Penilaian penggunaan 

antibiotik di Puskesmas/komunitas dengan satuan DDD/1000 penduduk 

(Depkes RI, 2011) 
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C. Puskesmas 

Puskesmas adalah suatu unit pelaksana teknis dasar kesehatan 

kabupaten atau kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan 

pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja. Secara nasional standar 

wilayah kerja Puskesmas adalah satu kecamatan. Visi pembangunan 

kesehatan yang diselenggarakan oleh Puskesmas adalah tercapainya 

kecamatan sehat. Kecamatan sehat mencakup empat indikator penting antara 

lain lingkungan sehat, perilaku sehat, cakup pelayanan kesehatan yang 

bermutu dan derajat kesehatan penduduk. Misi pembangunan kesehatan yang 

diselenggarakan Puskesmas yaitu untuk mendukung tercapainya misi 

pembangunan kesehatan nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat 

mandiri dalam hidup sehat. Untuk mencapai visi tersebut, Puskesmas 

menyelenggarakan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan 

masyarakat. Dalam menyelenggarakan upaya kesehatan perorangan dan 

upaya kesehatan masyarakat, Puskesmas perlu ditunjang dengan pelayanan 

kefarmasian yang bermutu (Anonim, 2006).  

 

D. Rekam Medik 

Rekam medik adalah sejarah singkat, jelas dan akurat dari kehidupan 

dan kesakitan penderita, ditulis dari sudut pandang medik. Menurut surat 

keputusan direktorat jendral pelayanan medik adalah berkas yang berisikan 

catatan dan dokumen tentang identitas pasien, anemnesa pemeriksaan, 

diagnosis, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang diberikan kepada 

seorang penderita selama melakukan perawatan baik rawat jalan maupun 

rawat inap (Siregar, 2003). Isi rekam medik pada umumnya mengandung 

informasi seperti : nomor rekam medik, nama penderita, alamat penderita, 

jenis kelamin, tempat tanggal lahir, pekerjaan, keluhan, diagnosa, anemnesa 

pemeriksaan, tindakan atau pelayanan yang diberikan.  

Rekam medik memiliki beberapa fungsi antara lain (Siregar, 2003) :  

1. Digunakan sebagai dasar perencanaan dan keberlanjutan perawatan     

penderita.  
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2. Merupakan suatu sarana komunikasi antar dokter dan setiap profesional 

yang berkontribusi pada perawatan penderita.  

3. Melengkapi bukti dokumen terjadinya/penyebab kesakitan  penderita dan 

penanganan/pengobatan selama melakukan pemeriksaan. Digunakan 

sebagai dasar untuk kaji ulang studi dan evaluasi perawatan yang 

diberikan kepada penderita.  

4. Membantu perlindungan kepentingan hukum penderita, rumah sakit,   

dan praktisi yang bertanggung jawab.  

5. Menyediakan data untuk digunakan dalam penelitian dan pendidikan. 
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