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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Antibiotik 

Antibiotik ialah zat yang dihasilkan oleh mikroba, terutama fungi, 

yang dapat menghambat pertumbuhan atau membasmi mikroba jenis lain. 

Antibiotik juga dapat dibuat secara sintetis. Antimikroba diartikan sebagai 

obat pembasmi mikroba, khususnya yang merugikan manusia (Depkes, 2000). 

Prinsip penggunaan antibiotik didasarkan pada dua pertimbangan utama  

adalah penyebab infeksi dan faktor pasien. 

1. Amoksisilin 

Antibiotik beta-laktam khususnya penisilin adalah salah satu antibiotik 

dengan penggunaan terluas di dunia. Beberapa ribu ton obat ini telah 

diberikan pada manusia selama 40 tahun terakhir ini. Karena itu penisilin 

bertanggung jawab terhadap beberapa penyalahgunaan antibiotik yang 

paling drastis (Katzung, 2004). Penisilin merupakan asam organik terdiri 

dari satu inti siklik dengan satu rantai samping. Inti siklik terdiri dari cincin 

tizolidin dan cincin betalaktam. Rantai samping merupakan gugus amino 

bebas yag dapat mengikat berbagai jenis radikal. Sejak  penisilin mulai 

digunakan, jenis mikroba yang tadinya sensitif makin banyak yang menjadi 

resisten (Istiantoro,Y.H.,Gan, V.H.S., 2007). 

Satuan daya aktivitas kerja potensi penisilin dinyatakan dalam dua 

jenis satuan. Untuk penisilin G biasanya digunakan satuan aktivitas 

biologis yang dibandingkan terhadap suatu standar, dan dinyatakan dalam 

internasional unit (IU). Satu milligram satuan natriun-penisilin G murni 

adalah ekivalen dengan1667 IU aau 1 IU= 0,6 mikro gram. Satuan potensi 

penisilin lainnya pada umumnya dinyatakan dalam satuan berat. 
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Penisilin menghambat pembentukan mukopeptida yang diperlukan 

untuk sintesis dinding sel mikroba. Terhadap mikroba yang sensitif, 

penisilin akan menimbulkan efek bakterisid. Mekanisme kerja antibiotika 

betalaktam dapat diringkas dengan urutan sebagai berikut : 

a. Obat bergabung dengan penicillin-binding proteins (PBPs) pada 

kuman. 

b. Terjadi hambatan sintesis dinding sel kuman karena proses 

transpeptidasi  antar rantai peptidoglikan terganggu. 

c. Kemudian terjadi aktivasi enzim proteolitik pada dinding sel 

(Istiantoro,Y.H.,Gan, V.H.S., 2007) 

Mekanisme resisten terhadap penisilin adalah : 

a. Pembentukan enzim betalaktamase misalnya pada kuman S. aureus, H. 

influenza, gonokokus dan berbagai batang gram negative. Dewasa ini 

dikenal lebih dari 50 jenis betalaktamase. Pada umumnya kuman Gram 

positif mensekresi betalaktamase ekstraseluler dalam jumlah relatif 

besar. Kuman gram negatif hanya sedikit mensekresi keluar 

betalaktamase tetapi tempatnya strategis, yaitu rongga periplasmik di 

antara membran sitoplasma dan dinding sel kuman. Kebanyakan jenis 

betalaktamase dihasilkan oleh kuman melalui kendali genetik oleh 

plasmid. 

b. Enzim autolisin kuman tidak bekerja sehingga timbul sifat toleran 

kuman terhadap obat. 

c. Kuman tidak mempunyai dinding sel 

d. Perubahan PBP atau obat tidak dapat mencapai PBP 

(Istiantoro,Y.H.,Gan, V.H.S., 2007). 

2. Kotrimoksazol 

Kotrimoksazol menghambat reaksi enzimatik obligat, sehingga pada 

tahap yang berurutan pada mikroba, sehingga kombinasi kedua obat 
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memberikan efek sinergi. Strain Staphylococcus aureus merupakan 

salah satu bakteri yang peka terhadap kombinasi kotrimoksazol. 

Sulfonamid menghambat masuknya molekul PABA kedalam molekul 

folat dan trimetoprim menghambat terjadinya reaksi reduksi dari 

dihidrofolat menjadi tertrahidrofolat. Tetrahidrofolat penting untuk 

reaksi-reaksi pemindahan satu atom C, seperti pembentukan basa purin 

(adenin, guanin, dan timidin) dan beberapa asam amino (metionin dan 

glisin). Frekuensi terjadinya resistensi terhadap kotrimoksazol lebih 

rendah dari pada terhadap masing-masing obat, karena mikroba yang 

resisten terhadap salah satu komponen masih peka terhadap komponen 

yang lainnya. Resistensi mikroba terhadap trimetoprim dapat terjadi 

karena mutasi. Resistensi yang terjadi pada gram negatif disebabkan 

karena adanya plasmid yang bersifat menghambat kerja obat terhadap 

enzim hidrofolat reduktase. Resistensi S. aureus terhadap trimetoprim 

ditentukan oleh gen kromosom (Setiabudy, R dan Mariana R, 2007). 

Resistensi ini disebabkan oleh mutasi yang meningkatkan produksi 

PABA atau mengubah struktur molekul enzim yang berperan dalam 

sintesis folat sedemikian rupa sehingga afinitasnya menurun 

(Setiabudy, R dan Mariana R, 2007) 

3. Ciprofloksasin 

Derivat-sikopropil dari kelompok flukuinolon (1987) ini berkhasiat 

lebih luas dan kuat daripada asam nalidiksat dan pipemidinat, juga 

menghasilkan kadar darah atau jaringan dan plasma t1/2nya yang lebih 

tinggi. Penggunaan sistemisnya lebih luas dan meliputi ISK komplikasi, 

infeksi saluran napas bila disebabkan pleh Pseudomonas aeruginosae, 

infeksi saluran cerna,jaringan lunak,kulit dan gonoroe. Mekanisme 

kerjanya yaitu dengan cara menghambat kerja enzim DNA girase pada 

kuman dan bersifat bakterisidal. Resistensi terhadap golongan kuinolon 

dapat terjadi melalui 3 mekanisme yaitu:  
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a. Mutasi gen girase A yang menyebabkan subunit A dari DNA 

girase kuman berubah sehingga tidak dapat diduduki molekul obat 

lagi. 

b. Perubahan permukaan sel kuman yang mempersulit penetrasi obat 

ke dalam sel. 

c. Peningkatan mekanisme pemompaan obat keluar sel. 

(Setiabudy,R.,2007). 

4. Tetrasiklin 

Golongan tertrasiklin termasuk antibiotika yang terutama bersifat 

bakteriostatik. Hanya mikroba yang cepat membelah yang dipengaruhi 

obat ini. Beberapa spesies kuman, terutama Streptokokus beta 

hemolitik, E. Coli, pseudomonas aeruginosa, S. pneumonia, N. 

gonoroe, Bactoreides, Shigela, dan Staphylococcus aureus makin 

meningkat resistensinya terhadap tetrasiklin. Mekanisme yang 

terpenting adalah diproduksinya protein pompa yang akan 

mengeluarkan obat dari dalam sel bakteri. Protein ini dikode dalam 

plasmid dan dipindahkan dari satu bakteri  ke bakteri lain melalui 

proses transduksi atau konjugasi. Resistensi terhadap satu jenis 

tertrasiklin biasanya disertai resistensi teradap tertrasiklin jenis lainya, 

kecuali minosoklin pada resistensi S. aureus dan doksisiklin pada 

resistensi B. fragilis (Setiabudy, R., 2007). 

B. Infeksi Saluran Pernafasan Atas 

Infeksi pada saluran napas merupakan penyakit yang umum terjadi 

pada masyarakat. Infeksi saluran napas berdasarkan wilayah infeksinya 

terbagi menjadi infeksi saluran napas atas dan  infeksi saluran napas bawah. 

Infeksi saluran napas atas meliputi rhinitis, sinusitis, faringitis, laringitis,  

epiglotitis, tonsilitis, otitis. Sedangkan infeksi saluran napas bawah meliputi 

infeksi pada bronkhus, alveoli seperti bronkhitis, bronkhiolitis, pneumonia. 

Infeksi saluran napas atas bila tidak  diatasi dengan baik dapat berkembang 
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menyebabkan infeksi saluran nafas bawah. Infeksi saluran nafas atas  yang 

paling banyak terjadi serta perlunya penanganan dengan baik karena dampak 

komplikasinya yang membahayakan adalah otitis, sinusitis, dan faringitis.  

Tingginya prevalensi infeksi saluran pernapasan atas (ISPA) serta dampak 

yang ditimbulkannya membawa akibat  pada tingginya konsumsi obat bebas 

(seperti anti influenza, obat batuk, multivitamin) dan antibiotika. Dalam 

kenyataan antibiotika banyak diresepkan untuk mengatasi infeksi ini. 

Peresepan antibiotika yang berlebihan tersebut terdapat pada infeksi saluran 

napas khususnya infeksi saluran napas atas akut, meskipun sebagian besar 

penyebab dari penyakit ini adalah virus. Salah satu penyebabnya adalah 

ekspektasi yang berlebihan para klinisi terhadap antibiotika terutama untuk  

mencegah infeksi sekunder yang disebabkan oleh bakteri, yang sebetulnya 

tidak bisa dicegah. Dampak dari semua ini adalah meningkatnya resistensi 

bakteri maupun peningkatan efek samping yang tidak diinginkan 

(Depkes,2005).   

Jenis-jenis ISPA antara lain : 

1. Otitis Media  

Otitis  media merupakan inflamasi  pada telinga bagian tengah. 

Infeksi  ini banyak menjadi problem pada bayi dan anak-anak. Otitis 

media mempunyai puncak insiden pada anak 6 bulan - 3 tahun dan diduga 

penyebabnya adalah obstruksi tuba eustachius dan sebab  sekunder yaitu  

menurunnya imunokompetensi pada anak (Depkes, 2005).  

       Otitis media terbagi menjadi: 

a. Otitis media akut 

Ditandai dengan adanya peradangan lokal, iritabilitas, kurang 

istirahat, nafsu makan menurun serta demam. Otitis media akut dapat 

menyebabkan nyeri, hilangnya pendengaran, demam, leukositosis.  

b. Otitis media efusi  

Ditandai dengan adanya cairan di rongga telinga bagian tengah 

tanpa disertai  tanda peradangan.  

c. Otitis media kronik.  
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Otitis media kronik terbentuk sebagai konsekuensi dari otitis media 

akut yang berulang. Pada otitis media kronik dijumpai cairan yang 

pirulen sehingga  diperlukan drainase, nyeri jarang dijumpai serta  

hilangnya pendengaran yang disebabkan oleh karena destruksi   

membran  timpani dan tulang rawan (Depkes, 2005).  

Bakteri penyebab otitis media akut yang paling umum menginfeksi 

pada anak adalah Streptococcus pneumoniae, Haemophilius influenzae, 

Moraxella catarrhalis. Bakteri yang terlibat pada infeksi kronik berbeda 

dengan otitis media akut, yaitu P. aeruginosa, Proteus species, 

Staphylococcus aureus (Depkes, 2005). Pengobatan dilakukan selama 5 

hari. Amoksisilin merupakan antibiotik pilihan pertama pada terapi otitis   

media. Pilihan kedua dapat digunakan amoksisilin klavulanat, 

kotrimoksazol, cefuroksim, ceftriaxone, cefprozil dan cefixime (Depkes, 

2005).  

2. Sinusitis  

Sinusitis merupakan peradangan pada mukosa sinus paranasal. 

Peradangan ini banyak dijumpai pada anak dan dewasa (Depkes, 2005).                                                                                             

Sinusitis dibedakan menjadi :  

a. Sinusitis akut  

Sinusitis akut adalah infeksi pada sinus paranatal selama 30 hari, baik 

dengan atau tanpa gejala yang menetap maupun berat. Gejala   

menetap yang dimaksud seperti adanya keluaran dari hidung, batuk di 

siang hari yang akan bertambah parah pada malam hari yang   bertahan 

selama 10-14 hari, yang dimaksud gejala berat adalah di   samping 

adanya  sekret yang purulen juga disertai demam (bisa  sampai 39ºC) 

selama 3-4 hari.  

b. Sinusitis subakut  

Sinusitis subakut merupakan sinusitis dengan gejala yang menetap 

selama 30 -  90 hari. Sinusitis berulang adalah sinusitis yang terjadi 

minimal 3 episode dalam  kurun waktu 6 bulan atau 4 episode dalam 

12 bulan.  
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c. Sinusitis kronik  

Sinusitis kronik merupakan sinusitis dengan gejala yang terus   

berlanjut hingga lebih dari 6 minggu (Depkes, 2005).  

Tanda lokal sinusitis adalah hidung tersumbat, sekret hidung yang   

berwarna hijau kekuning-kuningan atau jernih, dapat pula disertai   

bau, nyeri pada wajah  di area pipi, diantara kedua mata dan di dahi.   

Tanda umum terdiri dari  menurunnya nafsu makan, malaise (Depkes, 

2005).  

Bakteri paling umum menjadi penyebab sinusitis akut adalah 

Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza dan Moraxella      

catarrhalis. Patogen yang menginfeksi sinusitis kronik sama seperti   

pada sinusitis akut dengan ditambah adanya keterlibatan bakteri 

anaerob dan S. aureus (Depkes, 2005).                                                                                                 

Pengobatan sinusitis diberikan selama 5 – 7 hari. Amoksisilin 

merupakan pilihan pertama untuk pengobatan sinusitis akut.  

Keuntungan penggunaan amoksisilin adalah efikasi dan keamanan 

terjamin, merupakan antibiotik  spektrum  luas,  biaya  yang    murah    

(Depkes, 2005).  

Resistensi bisa terjadi pada sinusitis yang umumnya 

disebabkan oleh Streptococcus pneumoniae yang menghasilkan enzim 

beta laktamase, sehingga resisten terhadap penisilin, amoksisilin 

maupun kotrimoksazol. Hal ini dapat diatasi dengan memilih 

amoksisilin-klavulanat atau fluoroquinolon (Depkes, 2005).  

3. Faringitis  

Faringitis adalah peradangan pada mukosa faring dan sering 

meluas ke jaringan sekitarnya. Faringitis banyak dijumpai pada anak-anak   

usia 5-15 tahun di daerah dengan iklim panas. Faringitis dijumpai pula 

pada dewasa yang masih memiliki anak usia sekolah atau bekerja di 

lingkungan anak-anak (Depkes, 2005). Faringitis paling umum disebabkan 

oleh bakteri Streptococcus pyogenes yang merupakan Streptocci Grup A 

hemolitik. Bakteri lain yang terlibat adalah Streptococci Grup C, 
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Corynebacterium diphteriae, Neisseria gonorrhoeae. Streptococcus 

Hemolitik Grup A hanya dijumpai pada 15-30% dari kasus faringitis pada 

anak dan 5-10% pada  faringitis  dewasa. Penyebab lain yang banyak 

dijumpai adalah nonbakteri, yaitu virus-virus adenovirus, influenza, 

parainfluenza, rhinovirus dan respiratory syncytial virus (Depkes, 2005).  

 

C. Puskesmas 

Puskesmas adalah Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Kesehatan 

kabupaten/kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan 

kesehatan di suatu wilayah kerja. Secara nasional standar wilayah kerja 

puskesmas adalah satu kecamatan. Apabila di satu kecamatan terdapat lebih 

dari satu puskesmas, maka tanggung jawab wilayah kerja dibagi antar 

puskesmas dengan memperhatikan keutuhan konsep wilayah yaitu desa/ 

kelurahan atau dusun/ rukun warga (RW) (Depkes, 2010). 

Visi pembangunan kesehatan yang diselenggarakan oleh Puskesmas 

adalah tercapainya kecamatan sehat. Kecamatan sehat mencakup 4 indikator 

utama, yaitu lingkungan sehat, perilaku sehat, cakupan pelayanan kesehatan 

ang bermutu dan derajat kesehatan penduduk. 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, Puskesmas perlu ditunjang 

dengan pelayanan kefarmasian yang bermutu (Depkes,2010). 

D. Puskesmas Kembaran I 

Puskesmas I Kembaran terletak di wilayah Kecamatan Kembaran 

kabupaten Banyumas. Wilayah Puskesmas I Kembaran seluas 25,92 km 

Wilayah kerja Puskesmas I Kembaran terdiri dari 8 desa, yaitu: Kembaran, 

Linggasari, Dukuh waluh, Tambak Sari, Bantar Wuni, Karang Soka, karang 

sari, dan Purbadana. Batas-batas administratif Puskesmas I Kembaran sebagai 

berikut :  

Sebelah Utara : Puskesmas I sumbang (Kecamatan Sumbang) 
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Sebelah Timur : Kabupaten Purbalingga 

Sebelah Selatan :Wilayah Puskesmas II Kembaran 

Sebelah Barat :Wilayah Puskesmas II Purwokerto Timur (Kecamatan 

Purwokerto Timur) 

E. Sputum 

Sputum adalah bahan yang didorong keluar dari trakhea, bronkhi 

dan paru melalui mulut. Sekresi eksudat bronkus paru-paru sering kali 

diteliti melalui pemeriksaan sputum. Aspek yang paling menyesatkan dari 

pemeriksaan sputum adalah kontaminasi dengan saliva dan flora mulut 

yang tidak dapat dihindari. (Jawet et al., 2007) 

Menurut Arsyad (2001) dahak adalah materi yang dikeluarkan dari 

saluran nafas bawah oleh batuk. Adanya daak selalu menunjukan suatu 

penyakit. Batuk kering tanpa dahak dapat disebabkan radang mukosa 

laring, trakea, atau bronkus seperti pada fase dini infeksi saluran 

pernafasan, inalasi debu atau asap pada perokok. Batuk dengan dahak 

menunjukan adanya eksudat bebas dalam saluran pernapafan seperti pada 

bronchitis kronik, bronkiektasis,dan kavitas. 

Membedakan dahak yang terinfeksi atau tidak sangat penting 

dalam klinik. Dahak mukoid noninfeksi jernih, putih, atai seperti jeli. Pada 

infeksi saluran bawah pus tercampur dengan mucus  membentuk dahak 

yang mukoprululen. Pus yang murni dapat dikeluarkan dari abses paru 

atau dari bronkiektasis terinfeksi. Dahak purulen yang berwarna 

kecoklatan  biasanya disebabkan oleh abses paru ameba atau komplikasi 

abses hati amebic. Dahak seperti karat besi didapatkan pada pneumonia, 

dahak yang kehitaman biasanya sakit kontaminasi dengan batu bara 

(Arsyad, zulkarnain, 2001). 

Dahak mukopurulen dengan bau yang menyengat disebabkan oleh 

infeksi mikroorganisme aerob. Dahak yag banyak berbusa dan berwarna 

kemerahan yang dibatukkan pada malam hari biasanya oleh bendungan 

paru, akibat gagal jantung atau steinosis mitral (Arsyad, zulkarnain, 2001). 
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F. Sensitivitas Bakteri 

Metode difusi dilakukan dengan cara cakram kertas saring, cawan 

yang berliang renik dan silinder tidak beralas yang mengandung obat 

dalam jumlah tertentu ditempatkan pada pembenihan padat yang telah 

ditanami dengan biakan tebal organisme yang diperiksa. Setelah 

pengeraman, garis tengah daerah hambatan obat terhadap yang diperiksa. 

Bila menentukan sensitivitas bakteri dengan cara difusi, sebagian besar 

laboratorium menggunakan cakram kertas saring yang telah diberi 

antibiotika. Suatu gradien konsentrasi antibiotik terbentuk dalam 

pembenihan melalui difusi cakram. Karena difusi merupakan suatu proses 

yang terus berjalan, gradien konsentrasi ini tidak stabil untuk waktu yang 

lama. Tetapi suatu stabilitas tertentu data diciptakan dengan membiarkan 

difusi berlangsung sebelum bakteri tumbuh pada pembenihan. Kesulitan 

terbesar adalah laju pertumbuhan yang beragam diantara pelbagai 

mikroorganisme (Jawet et al., 2007) 
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