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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Penyakit ISPA (Infeksi Saluran Pernafasan Atas) adalah penyakit yang 

mempunyai angka prevalensi tinggi. Ditinjau dari prevalensinya, infeksi ini 

menempati urutan pertama pada tahun 1999 dan urutan kedua pada tahun 

2000 dari 10 penyakit terbanyak rawat jalan di Indonesia (Depkes, 2002). 

Berdasarkan profil kesehatan Indonesia tahun 2005, penyakit sistem 

pernafasan menempati peringkat pertama 10 penyakit utama pada pasien 

rawat jalan di Rumah Sakit di Indonesia, yaitu dengan persentase 15,1 %.( 

Depkes, 2007). 

Departemen Kesehatan Republik Indonesia melaporkan berdasarkan 

Riset Kesehatan Dasar Jawa Tengah 2007 menunjukkan bahwa Kabupaten 

Banyumas mempunyai angka prevalensi ISPA dengan diagnosa 34,5 %. 

Sebanyak 51,0% diderita oleh anak berusia 1-4 tahun dan menduduki 

peringkat delapan diantara seluruh kabupaten di Jawa Tengah. Sedangkan 

prevalensi ISPA seluruh Kabupaten di Jawa Tengah adalah 29,1% (Depkes, 

2007). ISPA disebabkan oleh banyak macam bakteri. Salah satu bakteri 

penyebab ISPA adalah Staphylococcus aureus. Menurut penelitian yang 

dilakukan oleh Peteggrew (2008) Staphylococcus aureus merupakan bakteri 

patogen yang termasuk 4 besar sebagai penyebab ISPA selain S. pneumonia, 

H. influenzae dan M. catarrhalis. 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Lestari (2004), pola 

penggunaan obat antibiotika pada pasien anak penderita infeksi saluran 

pernafasan bagian atas di Rumah Sakit Bunda Purwokerto dapat disimpulkan 

bahwa obat antibiotika yang digunakan adalah amoksisilin (47,16%), 

Siprofoksasin (32,07%), sefuroksim natrium (7,54%), kotrimoksasol (5,66%), 

metronidazol (3,77%), sefadroksil (1,88%) dan seftizidim (1,88%). Dari 
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seluruh balita rawat jalan yang berkunjung di Puskesmas Purwareja Klampok 

pada tahun 2004 yang didiagnosa ISPA, terapi yang digunakan adalah 

kotrimoksasol sebanyak 86,7% dan amoksisilin 13.3 % (Wahyono, D dkk, 

2008) . 

Menurut Direktorat Bina Farmasi Komunitas dan Klinik, amoksisilin 

merupakan terapi lini pertama pada penderita otitis, sinusitis, faringitis. Selain 

itu terapi antibiotik lainya untuk infeksi saluran pernafasan atas adalah 

kotrimoksazol, ciprofloksasin, sefadroksil, penisilin G, dan tetrasiklin. Sejak 

penisilin mulai digunakan, jenis mikroba yang tadinya sensitif makin banyak 

yang resisten (Istiantoro,Y.H.,Gan, V.H.S., 2007). Berdasarkan hal tersebut, 

maka perlu dilakukan penelitian untuk menguji sensitivitas bakteri terhadap 

antibiotik amoksisilin, kotrimoksazol, ciprofloksasin dan tetrasiklin dalam 

sputum penderita infeksi saluran pernapasan atas (ISPA) di Puskesmas 

Kembaran I Kabupaten Banyumas. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi perumusan 

masalah adalah apakah bakteri Staphylococcus aureus hasil isolasi sputum 

penderita ISPA di Puskesmas Kembaran I Kabupaten Banyumas masih 

sensitif terhadap antibiotik amoksisilin, ciprofloksasin, kotrimoksazol dan 

tetrasiklin?  

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 

mengetahui tingkat sensitifitas bakteri Staphylococcus aureus hasil isolasi 

sputum penderita ISPA di Puskesmas Kembaran I Kabupaten Banyumas 

terhadap antibiotik amoksisilin, ciprofloksasin, kotrimoksazol dan tetrasiklin  

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah memberikan 

informasi pada tenaga kesehatan tentang tingkat sensitifitas kuman penyebab 

ISPA terhadap antibiotik amoksisilin, ciprofloksasin, kotrimoksazol dan 

tetrasiklin 
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