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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Diare adalah  suatu kondisi dimana  terjadi frekuensi defekasi yang 

tidak biasa (lebih dari 3 kali sehari), juga perubahan dalam jumlah dan 

konsistensi(feses cair) (Sujono, 2011). Diare karena infeksi dibagi menjadi 

diare infeksi spesifik  dan diare non-spesifik (Suharyono, 2008). Menurut 

organisasi kesehatan dunia (WHO), pada tahun 2007, 527.000 pasien diare 

meninggal setiap tahunnya,  paling banyak terjadi pada pasien anak anak usia 

kurang dari 5 tahun. Di Indonesia sendiri, 60 juta  jiwa  menderita diare setiap 

tahunnya, dimana 70-80% dialami pada  anak-anak dibawah 5 tahun, atau 40 

juta penderita diare pada anak setiap tahunnya (Suraatmaja, 2007).  

Antibiotik biasanya diberikan  untuk  penyakit infeksi yang disebabkan 

oleh bakteri. Namun ditemukan 40-62% antibiotik digunakan kurang tepat 

pada pasien yang sebenarnya tidak membutuhkan antibiotik untuk terapi. 

Penggunaan antibiotik yang kurang tepat dalam jangka waktu yang lama 

dapat menyebabkan resistensi bakteri. Selain itu,  penyebab resistensi bakteri 

dikarena penggunaan antibiotic dengan dosis kurang rasional atau terjadi 

penyalahgunaan antibiotik (Kemkes, 2011). Menurut penelitian Okpri (2016) 

penggunaan antibiotik pasien anak diare di RSUP Persahabatan diperoleh 

hasil penelitian diperoleh hasil bahwa terdapat perbedaan bermakna yang 

berarti terdapat hubungan antara penggunaan antibiotik dengan lama 

perawatan pasien. 
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Menurut penelitian Nurlita (2016) tentang evaluasi penggunaan 

antibiotik untuk penyakit diare pada pasien balita di Instalasi Rawat Inap RSI 

Sultan Agung Semarang Tahun 2015 menunjukkan bahwa penggunaan 

antibiotik tunggal paling banyak digunakan adalah  Sefotaksim (44,4%) dan 

Seftriakson (36,5%), sedangkan antibiotik kombinasi yang paling banyak 

digunakan adalah Sefotaksim dan Metronidazol (4,`8%). Hasil analisis 

kesesuaian penggunaan antibiotik yakni tepat indikasi sebanyak 100%, tepat 

obat sebanyak 36,5% dan tepat dosis sebanyak 87,3% 

Penelitian lain yang dilakukan oleh Novita (2014) tentang evaluasi 

terapi diare pada pasien anak di Puskesmas Nguter Kecamatan Nguter 

Kabupaten Sukoharjo tahun 2012 menunjukkan penggunaan terapi pada diare 

spesifik yakni Metronidazole  sebesar 3% dan Kotrimoksazol sebesar 61%. 

Evaluasi terapi diare spesifik menunjukkan bahwa tepat indikasi 

mendapatkan hasil 100% pada 236 kasus. Tepat obat  mendapatkan hasil 

Kotrimoksazol 5% dan  Metronidazol mendapatkan hasil 1%. Tepat pasien 

pada pengunaan Kotrimoksazol dan Metronidazol mendapatkan hasil 100. 

Tepat dosis pada penggunaan kotrimoksazol mendapatkan hasil sebanyak 

33% dan metronidazole 100%.  

Berdasarkan pemaparan yang telah diuraikan dapat disimpulkan bahwa 

kasus diare masih menjadi kasus terbanyak pada anak di Indonesia. Profil 

penyakit pada Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang sendiri 

menunjukkan bahwa penyakit diare termasuk dalam 10 besar penyakit dengan 

prevalensi yang meningkat setiap tahunnya, terutama pada anak dan balita. 
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Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi tenaga kesehatan 

untuk memberikan pengobatan yang rasional.  Hal tersebut melatar belakangi 

perlunya penelitian tentang evaluasi hubungan rasionalitas terapi antibiotik 

dan lama rawat inap pada pasien anak terdiagnosa diare di Instalasi Rawat 

Inap Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang periode 2016. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dapat disusun permasalahan penelitian 

sebagai berikut : 

Bagaimana hubungan rasionalitas terapi antibiotik dan lama rawat inap pada 

pasien terdiagnosa diare di Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit Islam Sultan 

Agung Semarang periode 2016. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Menentukan  hubungan rasionalitas terapi antibiotik dan lama rawat 

inap pada pasien terdiagnosa diare di Instalasi Rawat Inap Rumah 

Sakit Islam Sultan Agung Semarang periode 2016. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1.3.2.1 Mengetahui rasionalitas terapi antibiotik dan lama rawat 

inap pada pasien anak terdiagnosa diare di Instalasi Rawat 

Inap Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang  

1.3.2.2 Mengetahui lama rawat inap pada pasien anak terdiagnosa 

diare di Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit Islam Sultan 

Agung Semarang  
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1.3.2.3 Mengetahui kolerasi antara rasionalitas terapi & lama rawat 

inap pada pasien anak terdiagnosa diare di Instalasi Rawat 

Inap Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Memberikan informasi mengenai evaluasi penggunaan 

antibiotik dan lama rawat inap pada pasien anak terdiagnosa diare di 

Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. 

Selain itu juga dapat digunakan sebagai pertimbangan tenaga 

kesehatan dalam melakukan pengobatan yang rasional dan dapat 

menambah pengetahuan mengenai pola pengobatan dalam pemberian 

terapi pasien anak dengan penyakit diare. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1. Mengembangkan pengobatan antibiotik yang rasional meliputi 

tepat obat, tepat pasien, tepat indikasi, tepat dosis dan 

kewasapadaan terhadap efek samping pada pasien anak 

terdiagnosa diare Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit Islam Sultan 

Agung di Semarang. 

2. Memberikan informasi dan referensi sebagai bahan pertimbangan 

untuk meningkatkan keamanan dan kualitas hidup pasien serta 

kualitas pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan. 

 

 


