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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang 

Antibiotik adalah suatu senyawa kimia khas yang 

dihasilkan oleh organisme hidup, termasuk turunan senyawa dan 

struktur analognya yang dibuat secara sintetik, dan dalam kadar 

rendah mampu menghambat proses penting kehidupan satu atau 

lebih mikroorganisme. Antibiotik dapat dikelompokkan 

berdasarkan spektrum aktivitas, tempat kerja dan struktur kimianya 

(Siswandono dan Soekardjo, 2000). Adapun pengertian lain dari 

antibiotik adalah merupakan suatu substansi yang diproduksi oleh 

berbagai spesies mikroorganisme (bakteria, fungi, aktinomisites) 

yang dapat menekan atau menghambat pertumbuhan 

mikroorganisme lain (Chambers, 1971).  

Antibiotik sering digunakan dalam penanganan penyakit 

infeksi. Penyakit infeksi merupakan salah satu penyebab kematian 

yang  mempunyai angka yang tinggi di negara berkembang seperti 

Indonesia. Dari data statistik selama tiga tahun terakhir di kota 

Surabaya menunjukkan penyakit infeksi seperti penyakit saluran 

pernapasan bagian atas, penyakit infeksi usus serta penyakit TBC 

menjadi 10 penyakit yang banyak diderita. Pada tahun 2013 saja 

terdapat sebanyak 302.012 penderita penyakit saluran pernafasan 

bagian atas dan penyakit infeksi pada usus sebanyak 87.786 

(DinKes Kota Surabaya, 2013).    

Terapi dengan antibiotik dapat dilakukan secara empiris 

atau definitif. Terapi empiris adalah pada awal terapi, di mana
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antibiotik diberikan atas dugaan penyebab dari keadaan infeksi 

tersebut. Bila terjadi keadaan infeksi berat yang mengancam jiwa 

pasien, terapi empiris dapat menggunakan antibiotik dengan 

spektrum luas yang bisa mencakup semua kemungkinan penyebab 

infeksi. Bila identifikasi kuman dan uji kepekaan telah diketahui, 

maka dilakukan terapi definitif sesuai kuman yang didapat, 

menggunakan antibiotik yang paling sederhana dengan spektrum 

yang paling sempit (Widodo, 2005). 

Antibiotik golongan kuinolon merupakan salah satu jenis 

antibiotik yang banyak digunakan di rumah sakit dan juga 

diresepkan di apotek. Pada penelitian di salah satu rumah sakit di 

Yogyakarta, didapatkan hasil penggunaan antibiotik post-operasi 

terbanyak adalah golongan kuinolon yang digunakan secara per 

oral yaitu sebanyak 33,33% (Faridah, 2012). Pada penelitian 

sebelumnya di beberapa apotek di Malang terdapat kelompok 

antibiotika yang banyak diresepkan yaitu golongan β laktam 

sebanyak 46,821%, kemudian golongan amfenikol dengan 

18,086% dan golongan kuinolon sebanyak 12,206% (Wiramukti, 

2010).  

Antibiotik golongan kuinolon bekerja dengan cara 

menghambat sintesis asam nukleat bakteri (Neal, 2006). Senyawa 

kuinolon hanya dapat digunakan pada infeksi saluran kemih (ISK) 

tanpa komplikasi, namun antibiotik golongan kuinolon golongan 

lama seperti asam nalidiksat tidak punya manfaat klinis untuk 

pengobatan infeksi sistemik karena kadarnya dalam darah terlalu 

rendah. Selain itu daya antibakterinya lemah dan cepat terjadi 

resistensi. Florokuinolon lebih luas spektrum indikasinya berkat 

kadarnya dalam darah mencapai nilai lebih tinggi. Dengan 
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demikian zat-zat ini dapat pula digunakan pada ISK berkomplikasi 

oleh kuman multiresisten. Florokuinolon merupakan satu-satunya 

antibiotik oral yang berkhasiat terhadap pseudomonas dan 

dianggap sebagai obat pilihan pertama pada traveller’s diarrhoea 

(Tjay dan Rahardja, 2007). 

Selama terapi florokuinolon, muncul resistensi dengan 

perbandingan sebanyak 1 dalam 107-109, khususnya pada 

staphylococci, pseudomonas, dan serratia. Resistensi terjadi karena 

adanya mutasi pada daerah ikatan kuinolon dari enzim target atau 

perubahan permeabilitas dari organisme. Resistensi pada satu jenis 

florokuinolon, bila terjadi pada level yang tinggi,  akan 

mengakibatkan resistansi silang pada kelompok florokuinolon 

yang lain (Chambers, 2007). Untuk itu penting memperhatikan  

penggunaan antibiotik jenis kuinolon ini.  

Dalam interaksinya dengan obat lain, antibiotik golongan 

kuinolon dapat berinteraksi dengan beberapa obat seperti teofilin 

yang dapat menghambat metabolisme teofilin dan meningkatkan 

kadar teofilin dalam darah yang mengakibatkan intoksikasi. Selain 

itu antasida dan preparat besi juga dapat menyebabkan absorbsi 

obat golongan kuinolon berkurang hingga 50% atau lebih. 

Interaksi-interaksi obat ini dapat mengakibatkan efek yang tidak 

diinginkan pada pasien. 

Berdasarkan golongannya, antibiotik termasuk dalam 

golongan obat keras yang penggunaannya memerlukan resep 

dokter sehingga memerlukan perhatian khusus karena resiko yang 

tidak diinginkan lebih banyak daripada obat golongan bebas atau 

bebas terbatas. Resep merupakan bagian dari bentuk hubungan 

profesional antara dokter, apoteker, dan pasien. Dalam penulisan 
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resep harus memperhatikan kejelasan tulisan dan kelengkapan 

informasi (Scott, 2000). Namun kesalahan penggunaan antibiotik 

mulai dari kesalahan indikasi, dosis obat, aturan pakai dapat 

berakibat meningkatnya efek samping dan terjadinya resistensi. 

Meningkatnya resistensi terhadap antibiotik mengakibatkan 

meningkatnya lama perawatan penderita, biaya serta angka 

kematian. Untuk mencapai keberhasilan terapi penggunaan 

antibiotik, salah satu faktor penunjangnya adalah ketepatan dalam 

peresepan antibiotik itu sendiri. Kesalahan dalam peresepan 

misalnya kesalahan penulisan dosis atau kesalahan penulisan nama 

obat dapat menyebabkan ketidakrasionalan penggunaan antibiotik. 

Dari latar belakang tersebut maka perlu dilakukan adanya studi 

peresepan antibiotik khususnya golongan kuinolon sebagai salah 

satu bentuk pelayanan kefarmasian dari apoteker yang bertujuan 

untuk meningkatkan kualitas hidup pasien.  

Apotek Farmasi Airlangga dipilih sebagai lokasi 

penelitian dengan alasan karena obat yang akan diserahkan kepada 

pasien selalu disertai dengan etiket obat yang jelas dan lengkap. 

Selain itu resep antibiotik yang masuk cukup banyak,  dalam kurun 

waktu 3 bulan (periode bulan Oktober hingga Desember tahun 

2013) antibiotik yang masuk sebanyak 196 lembar resep. Oleh 

karena itulah penelitian tentang studi peresepan antibiotik 

golongan kuinolon ini dapat dilakukan di Apotek Farmasi 

Airlangga. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana profil 

peresepan antibiotik golongan kuinolon di Apotek Farmasi 

Airlangga Surabaya? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Untuk melihat profil peresepan antibiotik golongan kuinolon di 

Apotek Farmasi Airlangga Surabaya. 

 

1.3.2 Tujuan Khusus 

 Tujuan  khusus dari penelitian ini adalah untuk mengetahui : 

1. Mengetahui jumlah antibotik yang dilayani di Apotek Farmasi 

Airlangga  

2. Mengetahui jumlah antibiotik golongan kuinolon yang 

dilayani di Apotek Farmasi Airlangga 

3. Mengetahui jenis antibiotik golongan kuinolon yang banyak 

dilayani di Apotek Farmasi Airlangga 

4. Mengetahui jumlah nama dagang dan nama generik dari 

antibiotik golongan kuinolon yang sering dilayani di Apotek 

Farmasi Airlangga 

5. Mengetahui penggunaan atau aturan pakai obat golongan 

kuinolon pada resep 

6. Mengetahui obat yang menyertai pada resep untuk melihat 

adanya kemungkinan interaksi antara obat lain dengan 

antibiotik golongan kuinolon. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1. Memberikan tambahan informasi kepada apoteker terkait 

penggunaan antibiotik khususnya golongan kuinolon untuk 

pasien sebagai bentuk pencegahan terjadinya resistensi. 

2. Memberikan informasi tentang peresepan obat golongan 

kuinolon pada apoteker di Apotek Farmasi Airlangga 

Surabaya. 

3. Menambah wawasan dan pengetahuan tambahan bagi peneliti. 

4. Sebagai bahan informasi bagi penelitian selanjutnya.  
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