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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Penyakit Paru Obstruktif Kronis (PPOK) adalah penyakit dengan gejala pernapasan 

persisten dan keterbatasan aliran udara yang disebabkan oleh saluran napas dan / atau 

kelainan alveolar akibat  paparan terhadap partikel atau gas yang berbahaya (GOLD, 

2019). PPOK ditandai oleh hambatan aliran udara di saluran napas yang bersifat 

progressif non-reversibel atau reversibel parsial (Dipiro, 2009). Hambatan aliran udara 

kronis yang merupakan karakteristik dari PPOK yang disebabkan oleh penyakit saluran 

pernafasan kecil seperti, bronchiolitis obstruktif dan penghancuran parenkim 

(emphysema) kontribusinya terhadap setiap orang relatif dan bervariasi (Global Initiative 

for Chronic Obstructive Lung Disease, 2019). Gejala Penyakit Paru Obstruktif Kronis 

(PPOK) berkembang perlahan dan biasanya menjadi jelas setelah usia 40 sampai 50 

tahun. Penderita juga sering mengalami eksaserbasi, ditandai dengan gejala-gejala 

spesifik seperti peningkatan sesak napas, batuk dan produksi dahak (Katzung, 2007). 

Eksaserbasi adalah perburukan akut gejala-gejala pasien dari keadaan stabilnya dan 

bervariasi setiap hari, eksaserbasi membutuhkan perubahan dalam pengobatan. 

Antibiotik menjadi diindikasikan ketika ada tanda-tanda spesifik infeksi saluran napas 

(perubahan warna dahak dan atau peningkatan produksi dahak atau dyspnea). Eksaserbasi 

sedang hingga berat memerlukan perawatan  di rumah sakit. Penatalaksanaan terdiri dari 

terapi oksigen terkontrol, bronkodilator, kortikosteroid oral atau iv, antibiotik jika 

diindikasikan dan pertimbangan ventilasi mekanik. Gejala eksaserbasi dapat 

melumpuhkan dan mengakibatkan kebutuhan perawatan medis yang mendesak termasuk 

rawat inap di rumah sakit dan terkadang menyebabkan kematian (WHO, 2017).  

Infeksi merupakan salah satu masalah kesehatan yang paling utama di negara-negara 

berkembang termasuk Indonesia (Kemenkes RI, 2011). Berdasarkan Profil Kesehatan 

Dinas Kota Surabaya, data statistik menunjukkan 10 penyakit terbanyak di kota Surabaya 

antara lain 52% disebabkan oleh penyakit infeksi pernafasan dan pencernaan, 12% 

disebabkan oleh penyakit otot dan pengikat, 11% penyakit pada rongga mulut dan 25 % 

disebabkan oleh penyakit lain-lain (Dinas Kesehatan Surabaya, 2014). Hasil kepustakaan 

menyatakan bahwa obstruksi saluran napas perifer menyebabkan udara terperangkap (air 

trapping) dan mengakibatkan hiperinflasi.  
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World Health Organization (WHO) menyebutkan bahwa PPOK merupakan 

penyebab kematian keempat didunia dengan data kematian pada 2,75 juta orang atau 

setara dengan 4,8% populasi. Lebih dari 90% kematian akibat PPOK terjadi di negara-

negara berpenghasilan rendah dan menengah (LMICs). Global Burden of Disease Study 

melaporkan prevalensi sebanyak 251 juta kasus PPOK secara global pada tahun 2016, 

sedangkan di Indonesia diperkirakan sekitar 4,8 juta penderita PPOK. Angka tersebut 

dipastikan meningkat seiring dengan semakin bertambahnya jumlah perokok aktif 

maupun pasif, hal ini sejalan dengan 90% penderita PPOK eksaserbasi akut merupakan 

perokok. Diperkirakan bahwa PPOK akan menjadi penyebab kematian nomor tiga di 

dunia pada tahun 2030 (WHO, 2019). 

Penyakit infeksi disebabkan oleh bakteri (0-40%), oleh virus (5-10%), dan karena 

bakteri atipikal (GOLD 2017 ; Dogan et al., 2016). Sekitar 50 sampai 70% kasus PPOK 

eksaserbasi disebabkan oleh infeksi bakteri pada saluran pernafasan sedangkan 25 sampai 

30% adalah infeksi virus. Menurut sebuah artikel ilmiah di American Family 

Physician pada tahun 2016, infeksi bakteri merupakan faktor yang berkontribusi hingga 

70 sampai 75 persen eksaserbasi PPOK. Sekitar 50% eksaserbasi PPOK dikaitkan dengan 

adanya bakteri dalam dahak dan pedoman saat ini merekomendasikan terapi antibiotik 

ketika pasien datang dengan tiga gejala kardinal (peningkatan dispnea, volume dahak, 

dan purulensi dahak), atau dengan peningkatan purulensi dahak dan satu gejala kardinal 

lainnya. 

Sebuah analisis penelitian dari University of Oxford mengenai penggunaan antibiotik 

pada eksaserbasi PPOK mengungkapkan bahwa terdapat efek tidak konsisten, dengan 

efek positif yang lebih nyata pada keberhasilan pengobatan pada pasien rawat inap 

dibanding rawat jalan, tetapi tidak ada efek yang signifikan pada kematian atau lama 

tinggal di rumah sakit. Namun, uji coba terkontrol plasebo secara acak dari pasien yang 

dirawat di rumah sakit yang membutuhkan ventilasi mekanis untuk eksaserbasi PPOK 

ditemukan bahwa mortalitas meningkat secara signifikan dari 4% menjadi 22% pada 

pasien acak tanpa terapi antibiotik. Oleh karena itu, pemberian antibiotik tidak boleh 

dicegah  pada pasien dengan eksaserbasi parah yang memerlukan dukungan ventilator 

(Nouira, et al). 

Penelitian lainnya mengatakan bahwa adanya C-reactive protein (CRP) sebagai bio-

marker berpotensi untuk memprediksi eksaserbasi mana yang dapat memperoleh manfaat 

dari terapi antibiotik dan untuk memilih pasien dapat sembuh tanpa intervensi antibiotik. 

Pada pasien dengan eksaserbasi dan kadar CRP> 50 mg / L, secara signifikan tingkat 
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keberhasilan klinis yang lebih tinggi untuk perawatan doksisiklin ditunjukkan dibanding 

plasebo. Studi yang sama menyimpulkan bahwa prokalsitonin (PCT) suatu prohormon 

kalsitonin tidak sensitif digunakan sebagai biomarker untuk respons terhadap antibiotik 

pada pasien dengan eksaserbasi PPOK. Oleh karena itu, penggunaan CRP sebagai 

biomarker dapat membantu untuk menghindari penggunaan terapi antibiotik yang tidak 

perlu yang dapat menyebabkan efek buruk dan pengembangan resistensi bakteri (Daniels, 

et al). 

Disisi lain beberapa studi menemukan bahwa sekitar 40–62% antibiotik digunakan 

secara tidak tepat antara lain untuk penyakit-penyakit yang sebenarnya tidak memerlukan 

antibiotik. Pada penelitian kualitas penggunaan antibiotik diberbagai bagian rumah sakit 

ditemukan 30% sampai 80% tidak didasarkan pada indikasi. Intensitas penggunaan 

antibiotik yang tinggi menimbulkan berbagai permasalahan global, hal tersebut 

merupakan ancaman bagi kesehatan terutama terjadinya peningkatan efek samping dan 

toksisitas antibiotik, pemborosan biaya dan tidak tercapainya manfaat klinik yang optimal 

dalam pencegahan maupun pengobatan penyakit infeksi sehingga akan menyebabkan 

tingginya morbidittas dan mortalitas. (Depkes RI, 2018). Munculnya bakteri yang resisten 

terhadap antibiotik disebabkan oleh penggunaan antibiotik yang tidak bijak. Resistensi 

antibiotik ini dapat terjadi meluas di rumah sakit dan berkembang di lingkungan 

masyarakat (Permenkes RI, 2018).  

Penggunaan antibiotik yang tidak bijak diindikasikan dengan meningkatnya 

prevalensi penggunaan, hal tersebut menjadikan resistensi antibiotik sebagai masalah 

besar di seluruh dunia. Adanya kegagalan untuk meresepkan sesuai dengan pedoman 

klinis dan ketidak patuhan terhadap regimen obat juga termasuk penggunaan antibiotik 

yang tidak bijak (WHO, 2018). Data WHO menyebutkan bahwa terdapat 10 ancaman 

kesehatan global termasuk didalamnya adalah resistensi antibiotik (AMR). Saat ini, 

resistensi antibiotik diperkirakan mengakibatkan 700 ribu kematian di seluruh dunia.  Jika 

tidak ada tindakan yang diambil, resistensi antibiotik diperkirakan akan mengakibatkan 

sekitar 10 juta kematian secara global, setiap tahunnya, pada 2050 (WHO, 2019). 

Resistensi antibiotik dapat dicegah melalui penggunaan antibiotik yang bijak 

(Kemenkes RI, 2011). Beberapa upaya dilakukan pada tingkat global oleh World Health 

Organization (WHO) maupun regional, Pemerintah Indonesia memiliki regulasi 

penggunaan dapat dikendalikan melalui dua kegiatan yaitu penerapan penggunaan 

antibiotik secara bijak (prudent use of antibiotics) dan penerapan prinsip pencegahan 

penyebaran mikroba resisten (Kemenkes RI, 2015). Adapun setiap rumah sakit memiliki 
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Program Pengendalian Resistensi Antimikroba (PPRA) merupakan sebuah program 

penanggulangan resistensi, di Indonesia terdapat peraturan mengenai pengendalian 

resistensi di rumah sakit (Kemenkes, 2015). Penggunaan obat yang bijak terutama 

antibiotik terhadap pasien PPOK, diharapkan mampu memenuhi kebutuhan klinis 

penderita, dalam dosis dan jangka waktu yang efektif dengan biaya yang terendah sesuai 

populasi penduduk. (WHO, 2015). 

Dalam memastikan apakah penggunaan antibiotik di rumah sakit telah digunakan 

secara bijak perlu dilakukan evaluasi penggunaan antibiotik sehingga penggunaan 

antibiotik dapat terkontrol. Peninjauan kembali terhadap pola konsumsi antibiotik pasien, 

kemudian dilakukan evaluasi penggunaan antibiotik. Evaluasi penggunaan antibiotik 

bertujuan untuk mengetahui kualitas dan kuantitas penggunaan antibiotik sebagai dasar 

dalam menetapkan pengawasan penggunaan antibiotik di rumah sakit secara sistematik 

dan terstandar serta dapat sebagai sebuah indikator kualitas layanan rumah sakit. Evaluasi 

penggunaan antibiotik dapat dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif (WHO, 2018). 

Tidak hanya itu, Kementrian Kesehatan Republik Indonesia juga mengeluarkan pedoman 

mengenai penggunaan antibiotik yang disesuaikan dengan penyebab infeksi, interval dan 

lama pemberian yang tepat, regimen dosis yang tepat, efek samping yang minimal, dan 

juga yang minim menimbulkan resistensi mikroba (Kemenkes, 2011). Pada tahun 2015, 

program pengendalian resistensi antimikroba (PPRA) di rumah sakit sebagai panduan 

yang dikeluarkan oleh Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. Panduan tersebut 

mengarahkan untuk dilakukannya audit  atau evaluasi penggunaan antibiotik di rumah 

sakit (Permenkes, 2015). 

Evaluasi penggunaan antibiotika diperlukan untuk memberikan informasi terkait 

penggunaan antibiotika di rumah sakit dan menjadi salah satu indikator mutu program 

pengendalian resistensi antibiotik (PPRA) di rumah sakit. Sehingga, evaluasi penggunaan 

antibiotika hendaknya dilakukan setiap tahun (Permenkes, 2018). Pada evaluasi 

penggunaan antibiotik secara kuantitatif dapat dilakukan dengan perhitungan Defined 

Daily Dose per 100 hari rawat (DDD per 100 bed days atau DDD 100 patient-days) atau 

Anatomical Therapeutic Chemical (ATC). Tujuan DDD adalah untuk untuk evaluasi jenis 

dan jumlah antibiotik yang digunakan. (WHO, 2018). Sedangkan, evaluasi antibiotik 

secara kualitatif dilakukan dengan menilai ketepatan penggunaan antibiotik dengan 

menggunakan algoritma Gyssens. Berdasarkan algoritma Gyssens, penggunaan antibiotik 

diklasifikasikan dalam 6 kategori antara lain ketepatan indikasi, ketepatan pemilihan 

dosis, pemilihan berdasarkan efektivitas, harga dan spektrum, toksisitas, interval, rute dan 
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lama waktu pemberian. Penilaian Kualitatif memungkinkan kita untuk mengetahui 

apakah antibiotik itu diberikan sesuai, dilakukan dengan analisis yang sesuai dari rekam 

medik (Gyssens, 2005).   

Sampai saat ini evaluasi kualitas penggunaan antibiotik pada pasien PPOK di Rumah 

Sakit Bhayangkara Surabaya belum pernah dilakukan, sedangkan permasalahan resistensi 

antibiotik sudah menjadi permasalahan global. Untuk itu, dilakukan “Studi Penggunaan 

Antibiotik serta Evaluasi secara Kualitatif Pada Pasien Penyakit Paru Obstruktif Kronis 

(PPOK)” menggunakan metode Gyssens, guna upaya pengendalian resistensi antibiotik 

dan bahan kajian selanjutnya untuk para tenaga kesehatan dalam meningkatkan kualitas 

pelayanan kefarmasian di rumah sakit tersebut. Evaluasi secara kualitatif dapat dilakukan 

antara lain dengan algoritma Gyssens, untuk mengevaluasi ketepatan penggunaan 

antibiotik. Penelitian ini bertujuan untuk evaluasi penggunaan antibiotik secara kualitatif 

pada pasien Pasien Penyakit Paru Obstruktif Kronis (PPOK) menggunakan metode 

Gyssens. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pola penggunaan antibiotik pada pasien Penyakit Paru Obstruktif Kronis 

(PPOK) di Rumah Sakit Bhayangkara H. S. Samsoeri Mertojoso Surabaya? 

2. Bagaimana evaluasi penggunaan antibiotik pada pasien Penyakit Paru Obstruktif 

Kronis (PPOK) dengan pendekatan kualitatif Gyssens? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Penelitian observasional ini terbatas hanya pada pembahasan pemakaian antibiotika 

secara empiris berdasarkan Pedoman Terapi Antibiotik. 

  

1.4 Tujuan Observasi 

1.4.1 Tujuan Umum 

Mengevaluasi penggunaan antibiotika secara kualitatif pada pasien Penyakit Paru 

Obstruktif Kronis (PPOK) di Rumah Sakit Bhayangkara H. S. Samsoeri 

Mertojoso Surabaya 

1.4.2 Tujuan Khusus 

1. Mengetahui pola penggunaan antibiotika meliputi jenis, dosis, frekuensi, dan rute 

pemberian pada pasien Penyakit Paru Obstruktif Kronis (PPOK) di Rumah Sakit 

Bhayangkara H. S. Samsoeri Mertojoso Surabaya 
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2. Mengevaluasi penggunaan antibiotika secara kualitatif dengan Algoritma Gyssens 

pada pasien Penyakit Paru Obstruktif Kronis (PPOK) di Rumah Sakit 

Bhayangkara H. S. Samsoeri Mertojoso Surabaya 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat penelitian bagi RS Bhayangkara Surabaya 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan informasi dan referensi bagi 

klinisi dan tenaga kesehatan terkait sebagai upaya peningkayan mutu 

pelayanan kefarmasian di RS. Bhayangkara H.S. Mertojoso Surabaya 

khususnya dalam peresepan antibiotika yang rasional pada pasien PPOK. 

1.5.2 Manfaat penelitian bagi Pasien  

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi pasien 

dalam memperoleh terapi antibiotika dengan lebih bijak khususnya bagi 

penderita PPOK. 

1.5.3 Manfaat penelitian bagi Intitusi Pendidikan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran dan 

referensi bagi kalangan yang akan melakukan penelitian lebih lanjut 

dengan topik yang berhubungan. 

 


