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A. Latar Belakang Permasalahan 

Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) merupakan penyakit yang 

umum bagi masyarakat terutama pada anak. Angka kejadian ISPA menurut 

kelompok umur balita diperkirakan 0,29 episode per anak/tahun di negara 

berkembang dan 0,05 episode per anak/tahun di negara maju. Hal ini 

menunjukkan bahwa terdapat 156 juta episode baru di dunia per tahun dimana 

151 juta episode (96,7%) terjadi di negara berkembang. Episode batuk-pilek 

pada balita di Indonesia diperkirakan 2-3 kali per tahun (Rudan et al, 2008). 

Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar tahun 2013, prevalensi ISPA di 

Indonesia adalah 25,0%. Karakteristik penduduk dengan ISPA yang tertinggi 

terjadi pada kelompok umur 1-4 tahun (25,8%) (Badan Penelitian dan 

Pengembangan Kesehatan, 2013). 

Provinsi Jawa Tengah memiliki prevalensi ISPA menurut diagnosis 

dokter atau tenaga kesehatan sebesar 15,7% dan menurut diagnosis atau gejala 

sebesar 26,6% (Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, 2013). ISPA 

menjadi urutan pertama dalam 10 besar penyakit pada tahun 2015 di Kabupaten 

Purbalingga dengan 106.078 kasus (Dinkes Purbalingga, 2015). Tingginya 

prevalensi ISPA membawa dampak pada tingginya konsumsi obat bebas 

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

antibiotik yang tidak rasional dapat meningkatkan resistensi bakteri maupun 

peningkatan efek samping yang tidak diinginkan (Badan Penelitian dan 

Pengembangan Kesehatan, 2013). Penggunaan antibiotik yang tidak tepat 

dapat menyebabkan berbagai masalah, diantaranya meluasnya resistensi, 

timbulnya kejadian superinfeksi yang sulit diobati, meningkatkan beban 

ekonomi pelayanan kesehatan, efek samping yang lebih toksik dan kematian 

(Johnston, 2012). 

Penggunaan antibiotik yang tidak perlu atau berlebihan mendorong 

berkembangnya resistensi dan multipel resisten terhadap bakteri tertentu yang 
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akan menyebar melalui infeksi silang. Kebanyakan masyarakat tidak 

mengetahui hal ini sehingga terkadang menghentikan konsumsi antibiotik saat 

gejala penyakit telah hilang sebelum durasi penggunaan antibiotik yang telah 

dianjurkan atau mengkonsumsi antibiotik secara tidak teratur dan terputus-

putus (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2011). Banyak faktor yang 

mendorong dan mempengaruhi perilaku pengobatan sendiri atau swamedikasi 

oleh masyarakat. Faktor yang mendukung tersebut adalah faktor predisposisi 

(pengetahuan, sikap, umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, status pekerjaan, 

pendapatan), faktor pemungkin (pengaruh iklan, ketersediaan sarana 

kesehatan), dan faktor pendukung (keluarga, lingkungan) (Khariyati & 

Marlinae, 2014). 

Penelitian yang telah dilakukan (Djuang, 2010) untuk mengetahui 

faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan masyarakat untuk 

menggunakan antibiotik secara bebas di Kota Medan meneliti tentang 

hubungan karakteristik masyarakat dengan penggunaan antibiotik secara 

bebas, didapatkan bahwa tidak ada hubungan antara karakteristik masyarakat 

yang diteliti (jenis kelamin, pendidikan, dan penghasilan) dengan penggunaan 

antibiotik yang diperoleh secara bebas di kalangan masyarakat di Kota Medan 

(Djuang, 2010). Pemberian antibiotik pada pasien ISPA bagian atas di 

Puskesmas Sukasada II pada bulan Mei – Juni 2014  mencapai 93,8% dengan 

antibiotik terbanyak yang digunakan adalah kotrimoksasol, penoksimetil 

penisilin, amoksisilin dan siprofloksasin (Hermawan & Sari, 2014). 

Apoteker dengan pelayanan kefarmasiannya dapat berperan serta 

mengatasi permasalahan tersebut antara lain dengan mengidentifikasi, 

memecahkan Problem Terapi Obat (PTO), memberikan konseling obat, 

promosi penggunaan obat yang rasional baik tentang obat bebas maupun 

antibiotika (Departemen Kesehatan RI & Direktorat Bina Farmasi Komunitas 

dan klinik, 2005). 

Metode door to door telah digunakan pada penelitian (Karimawati, 

2013) yang berjudul pengaruh pendidikan kesehatan terhadap pengetahuan dan 

sikap ibu mengenai asupan gizi pada usia toddler di Surakarta. Hasil penelitian 

menunjukan pengetahuan responden sebelum dilakukan pendidikan kesehatan 
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tentang asupan gizi pada anak usia toddler, sebagian besar adalah kurang dan 

pengetahuan responden setelah dilakukan pendidikan kesehatan tentang 

asupan gizi pada anak usia toddler, sebagian besar adalah cukup (Karimawati, 

2013). Metode door to door juga telah digunakan pada penelitian (Satar, Lidya, 

Widi, Hastarin, & Hayati, 2011) yang berjudul peningkatan derajat kesehatan 

melalui promosi kesehatan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Dusun 

Sawahan Desa Pendowoharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul. Hasil 

penelitian setelah diberikan Penyuluhan dan pemantauan Pola Hidup Bersih 

dan Sehat (PHBS) secara door to door atau dari rumah ke rumah warga Dusun 

Sawahan menunjukan Pola Hidup Bersih Sehat (PHBS) terhadap kesehatan 

masyarakat Dukuh Sawahan meningkatan kesadaran akan pentingnya 

lingkungan sehat dan perilaku sehat untuk meningkatkan derajat kesehatan.  

Berdasarkan uraian di atas maka perlu dilakukan suatu penelitian untuk 

mengetahui tentang tingkat pengetahuan penggunaan antibiotik dan perlu 

adanya edukasi tentang penggunaan antibiotik yang rasional pada ISPA 

dimasyarakat, maka penulis membuat penelitian dengan judul “Pengaruh 

Pemberian Edukasi Door To Door Penggunaan Antibiotik Pada Infeksi 

Saluran Pernapasan Akut Terhadap Pengetahuan Ibu-ibu Di Desa 

Wanogara Kulon Kecamatan Rembang  Kabupaten Purbalingga”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang timbul dalam 

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah pemberian edukasi dengan metode door to door di Desa 

Wanogara Kulon dapat meningkatkan pengetahuan tentang penggunaan 

antibiotik pada penyakit ISPA? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara pemberian 

edukasi dengan metode door to door terhadap peningkatan pengetahuan 

penggunaan antibiotik pada ISPA di Desa Wanogara Kulon. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Masyarakat 

Meningkatkan tingkat pengetahuan tentang rasionalitas penggunaan 

antibiotik pada ISPA. 

2. Bagi Peneliti 

  Upaya untuk menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman mengenai 

karakteristik masyarakat yang mempengaruhi penggunaan antibiotik secara 

bebas serta menerapkan, mempraktikkan ilmu dan teori yang telah diperoleh 

di Program Studi Farmasi kepada masyarakat khususnyai ibu-ibu di Desa 

Wanogara Kulon. 

3. Bagi Pemerintah 

Memberi informasi dan data yang dapat digunakan untuk membantu upaya 

mengurangi penggunaan antibiotik secara bebas dan sebagai masukan agar 

pemerintah lebih memperhatikan penerapan Undang-Undang obat keras. 
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