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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 
A. Hasil Penelitian Terdahulu 

Wowling, Goenawi, dan Citraningtyas (2013)  meneliti tentang pengaruh 

penyuluhan penggunaan antibiotika terhadap tingkat pengetahuan masyarakat 

di Kota Manado. Hasil penelitian tersebut menunjukkan jumlah responden 

berpengetahuan kurang baik sebelum penyuluhan yaitu 53,3% dan setelah 

mengikuti penyuluhan turun menjadi 17,3%. Jumlah responden 

berpengetahuan cukup baik meningkat dari 37,3% menjadi 42,7% dan juga 

terjadi peningkatan pengetahuan responden berpengetahuan baik menjadi 40% 

yang sebelumnya 9,3%. Penyuluhan dapat meningkatkan pengetahuan 

masyarakat tentang penggunaan antibiotika (Wowling et al., 2013). Perbedaan 

dari penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah edukasi atau 

itervensi yang diberikan tentang penggunaan antibiotik pada ISPA, tempat 

penelitian yang berbeda, metode pemberian edukasi serta media yang 

digunakan pada saat edukasi dilakukan. 

Metode door to door telah digunakan pada penelitian (Satar et al., 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. Perbedaan dari penelitian ini yaitu 

tentang edukasi yang diberikan dan hasil yang diinginkan berupa tingkat 

pengetahuan, sedangkan pada penelitian sebelumnya sikap dari responden juga 

dilihat. 
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B. Landasan Teori 

1. Antibiotik 

a. Definisi Antibiotik 

Antibiotika (L. anti = lawan, bios = hidup) adalah zat-zat kimia yang 

dihasilkan oleh fungi atau bakteri yang memiliki khasiat mematikan atau 

menghambat pertumbuhan kuman, sedangkan toksisitasnya bagi 

manusia relatif kecil (Tjay & Rahardja, 2007). 

 

b. Golongan Antibiotik 

Menurut Stephens (2011), walaupun terdapat hampir 100 antibiotik 

namun hanya terdiri dari beberapa golongan. Golongan-golongan 

tersebut adalah : 

1) Golongan penisilin. 

Penisilin merupakan antara antibiotik yang paling efektif dan paling 

kurang toksik. Penisilin mengganggu reaksi transpeptidasi sintesis 

dinding sel bakteri. 

2) Golongan sefalosporin. 

Golongan ini hampir sama dengan penisilin oleh karena mempunyai 

cincin beta laktam. Secara umum aktif terhadap kuman gram positif 

dan gram negatif, tetapi spektrum anti kuman dari masing-masing 

antibiotik sangat beragam (Harvey & Champe, 2009). 

3) Golongan tetrasiklin 

Tetrasiklin merupakan antibiotik spektrum luas yang bersifat 

bakteriostatik yang menghambat sintesis protein. Golongan ini aktif 

terhadap banyak bakteri gram positif dan gram negatif. Tetrasiklin 

merupakan obat pilihan bagi infeksi Mycoplasma pneumonia, 

chlamydiae dan rickettsiae. Tetrasiklin diabsorpsi di usus halus dan 

berikatan dengan serum protein. Tetrasiklin didistribusi ke jaringan 

dan cairan tubuh yang kemudian diekskresi melalui urin dan 

empedu. 
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4) Golongan aminoglikosida 

Aminoglikosida termasuk streptomisin, neomisin, kanamisin dan 

gentamisin. Golongan ini digunakan untuk bakteri gram negatif 

enterik. Aminoglikosida merupakan penghambat sintesis protein 

yang ireversibel. 

5) Golongan makrolida 

Golongan makrolida hampir sama dengan penisilin dalam hal 

spektrum antikuman, sehingga merupakan alternatif untuk pasien-

pasien yang alergi penisilin. Bekerja dengan menghambat sintesis 

protein kuman. Antara obat dalam golongan ini adalah eritromisin. 

Eritromisin efektif terhadap bakteri gram positif. 

6) Golongan sulfonamida dan trimetropim 

Sulfonamida menghambat bakteri gram positif dan gram negatif. 

Trimetropim menghambat asam dihidrofolik reduktase bakteri. 

Kombinasi sulfamektoksazol dan trimetoprim untuk infeksi saluran 

kencing, salmonelosis dan prostatitis. 

7) Golongan flurokuinolon 

Flurokuinolon merupakan golongan antibiotik yang terbaru. 

Antibiotik yang termasuk dalam golongan ini adalah ciprofloksasin 

(Katzung, 2007). 

Penggolongan antibiotika menurut (Kementerian Kesehatan Republik 

Indonesia, 2009) berdasarkan cara kerjanya pada bakteri adalah sebagai 

berikut : 

1) Menghambat sintesis atau merusak dinding sel bakteri, seperti 

beta-laktam (penisilin, sefalosporin, monobaktam, karbapenem, 

inhibitor beta-laktamase), basitrasin, dan vankomisin. 

2) Memodifikasi atau menghambat sintesis protein, misalnya 

aminoglikosid, kloramfenikol, tetrasiklin, makrolida (eritromisin, 

azitromisin, klaritromisin), klindamisin, mupirosin, dan 

spektinomisin. 
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3) Menghambat enzim-enzim esensial dalam metabolisme folat, 

misalnya trimetoprim dan sulfonamid. 

4) Mempengaruhi sintesis atau metabolisme asam nukleat, misalnya 

kuinolon, nitrofurantoin.  

 

Penggolongan antibiotika berdasarkan gugus kimianya sebagai 

berikut: 

1) Senyawa Beta-laktam dan Penghambat Sintesis Dinding Sel 

Lainnya. Mekanisme aksi penisilin dan antibiotika yang 

mempunyai struktur mirip dengan β-laktam adalah menghambat 

pertumbuhan bakteri melalui pengaruhnya terhadap sintesis 

dinding sel. Dinding sel ini tidak ditemukan pada sel-sel tubuh 

manusia dan hewan, antara lain: golongan penisilin, sefalosporin 

dan sefamisin serta betalaktam lainnya. 

2) Kloramfenikol, Tetrasiklin, Makrolida, Clindamisin dan 

Streptogramin Golongan agen ini berperan dalam penghambatan 

sintesis protein bakteri dengan cara mengikat dan mengganggu 

ribosom, antara lain: kloramfenikol, tetrasiklin, makrolida, 

klindamisin, streptogramin, oksazolidinon. 

3) Aminoglikosida : Golongan Aminoglikosida, antara lain: 

streptomisin, neomisin, kanamisin, amikasin, gentamisin, 

tobramisin, sisomicin, etilmicin, dan lain-lain. Sulfonamida, 

Trimethoprim, dan Quinolones : Sulfonamida, aktivitas antibiotika 

secara kompetitif menghambat sintesis dihidropteroat. Antibiotika 

golongan Sulfonamida, antara lain : Sulfasitin, sulfisoksazole, 

sulfamethizole, sulfadiazine, sulfamethoksazole, sulfapiridin, 

sulfadoxine dan golongan pirimidin adalah trimethoprim (Katzung, 

2007). 
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c. Klasifikasi Antibiotik 

Antibiotika dapat digolongkan berdasarkan aktivitas, cara kerja 

maupun struktur kimianya. Berdasarkan aktivitasnya, antibiotika dibagi 

menjadi dua golongan besar, yaitu: 

1) Antibiotika kerja luas (broad spectrum), yaitu agen yang dapat 

menghambat pertumbuhan dan mematikan bakteri gram positif 

maupun bakteri gram negatif. Golongan ini diharapkan dapat 

menghambat pertumbuhan dan mematikan sebagian besar bakteri. 

Yang termasuk golongan ini adalah tetrasiklin dan derivatnya, 

kloramfenikol, ampisilin, sefalosporin, carbapenem dan lain-lain. 

2) Antibiotika kerja sempit (narrow spectrum) adalah golongan ini 

hanya aktif terhadap beberapa bakteri saja. Yang termasuk golongan 

ini adalah penisilina, streptomisin, neomisin, basitrasin. 

 

d. Penggunaan Antibiotik Yang Benar 

Antibiotik hanya dapat digunakan untuk mengobati penyakit infeksi 

yang disebabkan bakteri dan tidak bermanfaat untuk mengobati penyakit 

akibat virus seperti flu atau batuk. Antibiotik harus diambil dengan 

preskripsi dokter. Dosis dan lama penggunaan yang ditetapkan harus 

dipatuhi walaupun telah merasa sehat. Selain itu, antibiotik tidak boleh 

disimpan untuk kegunaan penyakit lain pada masa akan datang dan tidak 

boleh dikongsi bersama orang lain walaupun gejala penyakit adalah sama 

(CDC, 2010). 

 

e. Faktor-Faktor Penyebab Penggunaan Antibiotik Yang Tidak 

Rasional 

Teori Lawrence Green mengatakan kesehatan seseorang atau 

masyarakat dipengaruhi oleh dua faktor pokok yaitu faktor perilaku dan 

di luar perilaku. Selanjutnya perilaku itu sendiri dipengaruhi oleh 3 faktor 

yaitu faktor predisposisi, faktor pendukung, dan faktor pendorong. 

Faktor predisposisi mencakup pengetahuan, sikap, kepercayaan, 

keyakinan, nilai-nilai dan lain sebagainya. Faktor pendukung adalah 
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sarana pelayanan kesehatan dan kemudahan untuk mencapainya, 

keterampilan adanya referensi. Sedangkan faktor pendorong terwujud 

dalam bentuk dukungan keluarga, tetangga, dan tokoh masyarakat. 

Pendidikan kesehatan mempunyai peranan penting dalam mengubah dan 

menguatkan ketiga kelompok faktor tersebut agar searah dengan tujuan 

kegiatan sehingga menimbulkan perilaku positif dari masyarakat 

terhadap program tersebut dan terhadap kesehatan pada umumnya 

(Khariyati & Marlinae, 2014). 

Faktor-faktor yang merupakan penyebab perilaku dikategorikan 

dalam tiga jenis yaitu faktor predisposisi (predisposing), faktor 

pemungkin (enabling) dan faktor penguat (reinforcing). Hubungan 

ketiga faktor dengan perilaku dikenal dengan kerangka kerja PRECEDE 

dari Green dan Kreuter (1980). Masing-masing faktor mempunyai 

pengaruh yang berbeda atas perilaku (Khariyati & Marlinae, 2014). 

Faktor predisposing merupakan faktor anteseden terhadap perilaku 

yang menjadi dasar atau motivasi bagi perilaku. Termasuk dalam faktor 

ini adalah pengetahuan, sikap, keyakinan/nilai, pendidikan dan persepsi. 

Faktor predisposing mencakup pengetahuan, sikap, keyakinan, nilai, 

pendidikan dan persepsi berkenaan dengan motivasi seseorang atau 

kelompok untuk bertindak. Faktor predisposing sebagai preferensi ini 

mungkin mendukung atau menghambat perilaku sehat dalam setiap 

kasus, faktor ini mempunyai pengaruh. Meskipun berbagai faktor 

demografi seperti sosial ekonomi, umur jenis kelamin dan jumlah 

keluarga saat ini juga penting sebagai faktor predisposing. Semua ini 

berada diluar pengaruh langsung program pendidikan kesehatan 

(Khariyati & Marlinae, 2014). 

Faktor enabling adalah faktor anteseden terhadap perilaku yang 

memungkinkan suatu motivasi atau aspirasi terlaksana. Termasuk dalam 

faktor ini adalah ketersediaan dan keterjangkauan sumber daya serta 

komitmen pemerintah/masyarakat. Faktor ini terwujud dalam lingkungan 

fisik, tersedia atau tidak tersedianya fasilitas-fasilitas atau sarana-sarana 

kesehatan, misalnya obat-obatan, puskesmas, dan lain-lain yang 
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merupakan sumber daya untuk menunjang perilaku kesehatan (Khariyati 

& Marlinae, 2014). 

Faktor reinforcing adalah faktor penyerta (yang datang sesudah) 

perilaku yang memberikan ganjaran, insentif, hukuman atau perilaku dan 

berperan bagi menetap atau lenyapnya perilaku itu. Termasuk dalam 

faktor ini adalah perilaku famili, tetangga, guru, petugas kesehatan, dan 

kader kesehatan. Misalnya ketersediaan/ kelengkapan dari obat generik 

terutama di fasilitas kesehatan tempat tenaga kesehatan bekerja dan juga 

dipengaruhi oleh dukungan dari pemerintah atau atasan/direktur tempat 

dokter bekerja yang mendukung dan memperkuat terbentuknya perilaku 

(Khariyati & Marlinae, 2014). 

Jenis Kelamin 

Jenis kelamin merupakan identitas responden yang dapat digunakan 

untuk membedakan laki-laki dan perempuan. Menurut hasil penelitian 

yang dilakukan di kalangan masyarakat Abu Dhabi oleh Abasaeed et al 

(2009) tidak ditemukan adanya hubungan antara karakteristik jenis 

kelamin dengan penggunaan antibiotik secara bebas (Khariyati & 

Marlinae, 2014). 

Tingkat Pendidikan 

Pendidikan merupakan suatu bekal yang harus dimiliki seseorang dalam 

bekerja, dimana dengan pendidikan seseorang dapat mempunyai suatu 

ketrampilan, pengetahuan serta kemampuan. Semakin tinggi tingkat 

pendidikan maka dapat diasumsikan lebih memiliki pengetahuan, 

kemampuan serta ketrampilan tinggi. Gilmer dalam Frazer (1992), 

mengatakan bahwa makin tinggi pendidikan seseorang makin mudah 

seseorang berpikir secara luas, makin tinggi daya inisiatifnya dan makin 

mudah pula untuk menemukan cara-cara yang efisien guna 

menyelesaikan pekerjaannya dengan baik (Khariyati & Marlinae, 2014). 

Status Ekonomi 

Status sosial ekonomi adalah kedudukan atau posisi seseorang dalam 

masyarakat, status sosial ekonomi adalah gambaran tentang keadaan 

seseorang atau suatu masyarakat yang ditinjau dari segi sosial ekonomi, 
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gambaran itu seperti tingkat pendidikan, pendapatan dan sebagainya. 

Tingkat sosial ekonomi yang terlalu rendah biasanya tidak begitu 

memperhatikan pesan-pesan yang disampaikan karena lebih memikirkan 

kebutuhan- kebutuhan lain yang lebih mendesak (Khariyati & Marlinae, 

2014). 

Sumber Mendapatkan Obat 

Sumber mendapatkan obat terdiri dari sumber formal yang resmi seperti 

rumah sakit, puskesmas dan non formal seperti warung/ toko obat dan 

panjual obat tradisional. Termasuk dalam faktor enabling (pendukung) 

dalam teori perilaku Green. Faktor pendukung adalah sarana pelayanan 

kesehatan dan kemudahan untuk mencapainya. Faktor ini terwujud 

dalam lingkungan fisik, tersedia atau tidak tersedianya fasilitas-fasilitas 

atau sarana-sarana kesehatan, misalnya obat-obatan, puskesmas, dan 

lain-lain yang merupakan sumber daya untuk menunjang perilaku 

kesehatan (Khariyati & Marlinae, 2014). 

 

f. Efek Samping Antibiotika dan Penggunaan Antibiotika 

Efek samping yang paling umum dari antibiotika antara lain diare, 

muntah, mual dan infeksi jamur pada saluran pencernaan dan mulut. 

Dalam kasus yang jarang terjadi, antibiotika dapat menyebabkan batu 

ginjal, gangguan darah, gangguan pendengaran, pembekuan darah 

abnormal dan kepekaan terhadap sinar matahari, serta terjadinya 

resistensi yaitu aktivitas kuman untuk melindungi diri terhadap efek 

antibiotika. Sementara untuk penggunaan antibiotika, tidak dihentikan 

sebelum waktu yang ditentukan, sebab bakteri memiliki potensi untuk 

tumbuh lagi dengan kecepatan yang cepat. 

 

g. Kerugian Pemakaian Antibiotika Secara Sembarangan 

Dampak negatif dari pemakain antibiotika secara sembarangan akan 

mencakup hal-hal sebagai berikut, yaitu : 
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1) Terjadinya resistensi kuman. Timbulnya strain-strain kuman yang 

resisten akan sangat berkaitan dengan banyaknya pemakaian 

antibiotika dalam suatu unit pelayanan. 

2) Terjadinya peningkatan efek samping dan toksisitas antbiotika, yang 

terjadi secara langsung karena pengaruh antibiotik yang 

bersangkutan atau karena terjadinya superinfeksi. Misalnya pada 

pemakaina linkomisin atau dapat terjadi superinfeksi dengan kuman 

clostrium difficile yang menyebabkan colitis pseudomembranosa. 

3) Terjadinya pemborosan biaya misalnya karena pemakain antibiotik 

yang berlebihan pada kasus-kasus yang kemungkinan sebenarnya 

tidak memerlukan antibiotika. 

4) Tidak tercapainya manfaat klinik optimal dalam pencegahan 

maupun pengobatan penyakit infeksi Karena kuman dan lain-lain. 

 

h. Pengertian Resistensi Antibiotik 

Resistensi antibiotik adalah kuman dapat menjadi resisten terhadap 

suatu antibiotik melalui tiga mekanisme yaitu obat tidak dapat mencapai 

tempat kerjanya di dalam sel mikroba, inaktivasi obat dan mikroba 

mengubah tempat ikatan antibiotik (Gunawan & Nafrialdi, 2007). 

Menurut National Institute of Allergy and Infectious Disease 

(2011), penyebab terjadinya resistensi antibiotik adalah mutasi genetik 

dan transfer genetika mikroba sehingga menjadi lebih kebal terhadap 

antibiotik, penggunaan antibiotik yang tidak sesuai jangka terapi yang 

dianjurkan yaitu kurang dari lima hari, diagnosis yang kurang tepat 

sehingga antibiotik yang diberikan kurang tepat, dan meningkatnya 

penggunaan antibiotik di rumah sakit dan kecenderungan antibiotik yang 

dibeli bebas atau tanpa resep dokter.  

Resistensi antibiotik menyebabkan infeksi yang sering menjadi 

sulit untuk diobati dan dapat membahayakan nyawa serta pasien yang 

terinfeksi memerlukan terapi yang lebih lama dan mahal. Sudah banyak 

ditemukan beberapa kuman yang resisten atau kebal terhadap antibiotik 

di seluruh dunia. Misalnya kasus yang paling populer adalah bakteri 
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Staphylococcus aureus menjadi resisten terhadap antibiotik seperti 

methicillin resistant Staphylococcus aureus (MRSA) yang dapat 

memberi efek kepada individu maupun masyarakat dan semestinya susah 

untuk dirawat dengan efektif (Hildreth et al, 2011). 

 

2. Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) 

a. Pengertian ISPA 

Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) didefinisikan sebagai 

penyakit saluran pernapasan akut yang disebabkan oleh agen infeksius 

yang ditularkan dari manusia ke manusia. ISPA adalah penyakit saluran 

pernapasan atas atau bawah, biasanya menular, yang dapat 

menimbulkan berbagai spektrum penyakit yang berkisar dari penyakit 

tanpa gejala atau infeksi ringan sampai penyakit yang parah dan 

mematikan, tergantung pada patogen penyebabnya, faktor lingkungan, 

dan faktor pejamu (WHO, 2007). 

Insiden menurut kelompok umur Balita diperkirakan 0,29 episode 

per anak/tahun di negara berkembang dan 0,05 episode per anak/tahun 

di negara maju. Ini menunjukkan bahwa terdapat 156 juta episode baru 

di dunia per tahun dimana 151 juta episode (96,7%) terjadi di negara 

berkembang. Kasus terbanyak terjadi di India (43 juta), China (21 juta) 

dan Pakistan (10 juta) dan Bangladesh, Indonesia, Nigeria masing-

masing 6 juta episode. Dari semua kasus yang terjadi di masyarakat, 7-

13% kasus berat dan memerlukan perawatan rumah sakit. Episode 

batuk-pilek pada Balita di Indonesia diperkirakan 2-3 kali per tahun 

(Rudan et al., 2008). ISPA merupakan salah satu penyebab utama 

kunjungan pasien di Puskesmas (40%-60%) dan rumah sakit (15%-

30%). 

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%). Di 

Provinsi Jawa Tengah prevalensi ISPA menurut diagnosis 

dokter/tenaga kesehatan sebesar 15,7% dan menurut diagnosis atau 
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gejala sebesar 26,6% (Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, 

2013). Di Kabupaten Purbalingga, ISPA menjadi urutan pertama dalam 

10 besar penyakit pada tahun 2015 dengan 106.078 kasus (Dinkes 

Purbalingga, 2015). Dari data Puskesmas Kecamatan Rembang pada 

tahun 2015 terdapat 10.494 kasus ISPA. 

b. Klasifikasi ISPA 

Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2011) 

dalam penentuan derajat keparahan penyakit, dibedakan atas dua 

kelompok umur yaitu kurang dari 2 bulan dan umur 2 bulan sampai 

kurang dari 5 tahun sebagai berikut : 

1) Bukan pneumonia adalah salah satu atau lebih gejala berikut, batuk 

pilek biasa (common cold) yang tidak menunjukkan gejala 

peningkatan frekuensi napas dan tidak menunjukkan penarikan 

dinding dada ke dalam. 

2) Pneumonia adanya batuk dan atau kesukaran bernapas disertai 

peningkatan frekuensi napas (napas cepat) sesuai umur. Adanya 

napas cepat (fast breting), hal ini ditentukan dengan alat menghitung 

frekuensi pernapasan. 

Batas napas cepat adalah frekuensi napas sebanyak : 

1) 60 kali permenit atau lebih pada usia kurang 2 bulan. 

2) 50 kali permenit atau lebih pada usia 2 bulan sampai kurang dari satu 

tahun. 

3) 40 kali permenit atau lebih pada usia 1 sampai 5 tahun. 

Klasifikasi berdasarkan umur (Kementerian Kesehatan Republik 

Indonesia, 2011), sebagai berikut : 

1) Kelompok umur < 2 bulan, diklasifikasikan atas :  

a) Pneumonia berat: bila disertai dengan tanda-tanda klinis seperti 

berhenti menyusu (jika sebelumnya menyusu dengan baik), 

kejang, rasa kantuk yang tidak wajar atau sulit bangun, stridor 

pada anak yang tenang, mengi, demam (38ºC atau lebih) atau 

suhu tubuh yang rendah (di bawah 35,5 ºC), pernapasan cepat 60 

kali atau lebih per menit, penarikan dinding dada berat, sianosis 
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sentral (pada lidah), serangan apnea, distensi abdomen dan 

abdomen tegang. 

b) Bukan pneumonia: jika anak bernapas dengan frekuensi kurang 

dari 60 kali per menit dan tidak terdapat tanda pneumonia seperti 

di atas. 

2) Kelompok umur 2 bulan sampai < 5 tahun, diklasifikasikan atas : 

a) Pneumonia sangat berat: batuk atau kesulitan bernapas yang 

disertai dengan sianosis sentral, tidak dapat minum, adanya 

penarikan dinding dada, anak kejang dan sulit dibangunkan. 

b) Pneumonia berat: batuk atau kesulitan bernapas dan penarikan 

dinding dada, tetapi tidak disertai sianosis sentral dan dapat 

minum. 

c) Pneumonia: batuk (atau kesulitan bernapas) dan pernapasan 

cepat tanpa penarikan dinding dada. 

d) Bukan pneumonia (batuk pilek biasa): batuk (atau kesulitan 

bernapas) tanpa pernapasan cepat atau penarikan dinding dada. 

e) Pneumonia persisten: anak dengan diagnosis pneumonia tetap 

sakit walaupun telah diobati selama 10-14 hari dengan dosis 

antibiotik yang  adekuat dan antibiotik yang sesuai, biasanya 

terdapat penarikan dinding dada, frekuensi pernapasan yang 

tinggi, dan demam ringan. 

3) Kelompok umur dewasa yang mempunyai faktor risiko lebih tinggi 

untuk terkena pneumonia (Kurniawan & Israr, 2009), yaitu : 

a) Usia lebih dari 65 tahun 

b) Merokok 

c) Malnutrisi baik karena kurangnya asupan makan ataupun 

dikarenakan penyakit kronis lain. 

d) Kelompok dengan penyakit paru, termasuk kista fibrosis, asma, 

PPOK, dan emfisema. 

e) Kelompok dengan masalah-masalah medis lain, termasuk 

diabetes dan penyakit jantung. 
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f) Kelompok dengan sistem imunitas dikarenakan HIV, 

transplantasi organ, kemoterapi atau penggunaan steroid lama. 

g) Kelompok dengan ketidakmampuan untuk batuk karena stroke, 

obat-obatan sedatif atau alkohol, atau mobilitas yang terbatas. 

h) Kelompok yang sedang menderita infeksi traktus respiratorius 

atas oleh virus. 

Klasifikasi berdasarkan lokasi anatomi sebagai berikut: 

1) Infeksi Saluran Pernapasan atas Akut (ISPaA): Infeksi yang 

menyerang hidung sampai bagian faring, seperti pilek, otitis media, 

faringitis.  

2) Infeksi Saluran Pernapasan bawah Akut (ISPbA): Infeksi yang 

menyerang mulai dari bagian epiglotis atau laring sampai dengan 

alveoli, dinamakan sesuai dengan organ saluran napas, seperti 

epiglotitis, laringitis, laringotrakeitis, bronkitis, bronkiolitis, 

pneumonia. 

Program pemberantasan ISPA (P2 ISPA) mengklasifikasikan ISPA 

sebagai berikut: 

1) Pneumonia berat ditandai secara klinis oleh adanya tarikan dinding 

dada ke dalam (chest indrawing). 

2) Pneumonia yang ditandai secara klinis oleh ada nya nafas cepat. 

3) Bukan pneumonia tandai klinis oleh batuk pilek, bisa disertai 

demam, tanpa tarikan dinding dada ke dalam, tanpa nafas cepat. 

 

c. Penyebab ISPA 

Menurut WHO (2007) ISPA dapat disebabkan lebih dari 300 

jenis bakteri, virus dan riketsia. Bakteri penyebab ISPA umumnya 

adalah Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, 

Streptococcus pyogenes, Corynebacterium diphtheriae, Mycoplasma 

pneumoniae, Mycobacterium tuberculosis dan Staphylococcus aureus. 

Virus penyebab ISPA antara lain adalah virus influenza A dan B (Tjay 

& Rahardja, 2007). 
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d. Tanda dan gejala ISPA 

MenurutWHO (2007), penyakit ISPA adalah penyakit yang 

sangat menular, hal ini timbul karena menurunnya sistem kekebalan 

atau daya tahan tubuh, misalnya karena kelelahan atau stres. Timbulnya 

gejala biasanya cepat, yaitu dalam waktu beberapa jam sampai 

beberapa hari. Pada stadium awal, gejalanya berupa rasa panas, kering 

dan gatal dalam hidung, yang kemudian diikuti bersin terus menerus, 

hidung tersumbat dengan ingus encer serta demam dan nyeri kepala. 

Permukaan mukosa hidung tampak merah dan membengkak. Infeksi 

lebih lanjut membuat sekret menjadi kental dan sumbatan di hidung 

bertambah. Bila tidak terdapat komplikasi, gejalanya akan berkurang 

sesudah 3-5 hari. Komplikasi yang mungkin terjadi adalah sinusitis, 

faringitis, infeksi telinga tengah, infeksi saluran tuba eustachii, hingga 

bronkhitis dan pneumonia (radang paru). Secara umum gejala ISPA 

meliputi demam, batuk, dan sering juga nyeri tenggorok, coryza (pilek), 

sesak napas, mengi atau kesulitan bernapas. 

 

e. Terapi pada ISPA 

Untuk mengatasi ISPA seperti pneumonia dan batuk rejan 

(pertusis) berdasarkan Tjay & Rahardja (2007)  dalam buku Obat-obat 

Penting; Khasiat, Penggunaan, dan Efek Sampingnya (Edisi VI) tertera 

pada tabel 2.1. dan tabel 2.2. sebagai berikut: 

 

Tabel 2.1. Antibiotik Oral Untuk Pneumonia 

Antibiotik Dosis Anak Dosis Dewasa 

Doksisiklin - Dosis awal: 200 mg (7 hari) 

Kemudian 100 mg (1 kali sehari) 

 

Amoksisilin 30 mg/Kg BB (7 hari) Wanita hamil dan menyususi: 

500 mg (7 hari) 3 kali sehari 

 

Eritromisin - Wanita hamil dan menyususi: 

500 mg (7 hari) 4 kali sehari 

 

Azitromisin 10 mg/Kg BB (3 hari) 

1 kali sehari 

- 

Sumber: Tjay dan Rahardja (2007)   

Pengaruh Pemberian Edukasi..., Nuke Silvia Kurniawan,  Fakultas Farmasi  UMP, 2017



 
 

19 
 

Tabel 2.2. Antibiotik Oral Untuk Batuk Rejan (Pertusis) 

Antibiotik Dosis Anak Dosis Dewasa 

Azitromisin 10 mg/Kg BB (3 hari)  

1 kali sehari 

500 mg (3 hari) 1 kali sehari 

Eritromisin - Wanita hamil dan menyusui: 

500 mg (7 hari) 4 kali sehari 

Sumber: Tjay dan Rahardja (2007) 

 

C. Kerangka konsep 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Konsep 

D. Hipotesis 

Hipotesis pada penelitian ini, yaitu pemberian edukasi secara door to door 

dapat berpengaruh terhadap peningkatan pengetahuan tentang penggunaan 

antibiotik pada ISPA. H1 diterima jika terdapat peningkatan pengetahuan 

responden tentang penggunaan antibiotik pada ISPA dan H0 ditolak. 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 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). 

  

Edukasi door to door 

tentang penggunaan 

antibiotik pada 

penyakit ISPA 

 

Tingkat pengetahuan 

tentang penggunaan 

antibiotik pada 

penyakit ISPA 
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