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1.1. Latar Belakang

Antibiotik telah terbukti bermanfaat bagi kehidupan manusia sejak

mulai awal ditemukannya sampai sekarang. Penggunaan yang tidak rasional

menyebabkan beberapa masalah salah satunya adalah timbulnya galur bakteri

resisten terhadap berbagai jenis antibiotik. Sifat resistensi antibiotik

melibatkan perubahan genetik yang bersifat stabil dan diturunkan dari satu

generasi ke generasi lainnya. Perubahan genetik bakteri seperti mutasi,

transduksi, transformasi dan konjugasi yang dapat menyebabkan timbulnya

sifat resisten di setiap generasi. (Oghe et al., 2011).

Penyakit dibidang THT yang paling sering di temukan pada masa

anak – anak adalah tonsilitis. Angka kejadian tertinggi terutama antara anak-

anak dalam kelompok usia antara 5 sampai 10 tahun yang mana radang

tersebut merupakan infeksi dari berbagai jenis bakteri (Muttaqien, 2013).

Tonsilitis kronis merupakan penyakit yang terjadi di tenggorokan terutama

terjadi pada kelompok usia muda (Raju, 2012). Tonsil dan adenoid

merupakan salah satu organ pertahanan tubuh utama yang terdapat pada

saluran napas atas. Rangsangan bakteri, virus, infeksi serta iritasi lingkungan

terhadap tonsil dan adenoid menghasilkan antibodi yang akan melawan

infeksi yang terjadi baik akut atau kronik. Jika terjadi infeksi akan

menyebabkan terjadinya tonsillitis yaitu radang tonsil palatina yang dapat
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juga disertai dengan peradangan pada faring. Radang ini dapat disebabkan

oleh infeksi grup A Streptococcus β hemolitikus, Pneumokokus,

Staphylococcus dan Haemofilus influenza, biasanya menyerang anak pra

sekolah sampai dewasa. Komplikasi seperti peritonsilar abses, parafaring

abses, demam rematik dan glomerulonefritis akut dan radang katup jantung

dapat terjadi apabila bakteri penyebab  tidak segera diatasi (Muttaqien, 2013).

Salah satu penatalaksanaan penderita infeksi karena bakteri adalah

pengobatan dengan antibiotik (Permenkes, 2011), seperti antibiotik

amoksisilin dan amoksiklav yang diresepkan untuk mengatasi tonsillitis.

Amoksisilin termasuk ke dalam antibiotik golongan penisilin dengan

spektrum yang luas dan efektif terhadap bakteri gram positif maupun gram

negatif. Staphylococcus aureus menunjukkan resisten terhadap antibiotik

golongan penicilin (seperti amoksisilin) karena dapat menghasilkan enzim

betalaktamase. Enzim tersebut dapat menghancurkan antibiotik betalaktam

(Lebon,2008). Staphylococcus aureus diketahui memiliki resistensi terhadap

ampisilin. Antibiotik amoksisilin - asam klauvanat (amoksiklav) dapat

diberikan sebagai lini kedua bila antibiotik lini pertama tidak memberikan

efek yang baik bagi penderita. Data dari Clinical and Laboratory Standards

Institute (2015) menyebutkan bahwa nilai sensitivitas amoksiklav lebih tinggi

dari amoksisilin. Pada bakteri Staphylococcus aureus resisten terhadap

amoksisilin dengan nilai MIC 0,25 μg/mL. Sedangkan pada antibiotik

amoksiklav memiliki nilai MIC resisten sebesar 0,23 μg/mL (CLSI, 2015).

Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti perbandingan zona
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hambat antibiotik amoksisilin dan amoksiklav pada kuman Staphylococcus

aureus pada pasien tonsilitis.

1.2. Rumusan Masalah

Adakah perbandingan zona hambat amoksisilin dan amoksiklav pada

Staphylococcus aureus pasien tonsillitis di RSI Sultan Agung?

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1. Tujuan Umum

Mengetahui perbandingan zona hambat amoksisilin dan

amoksiklav pada kuman Staphylococcus aureus pasien tonsillitis di

RSI Sultan Agung.

1.3.2. Tujuan Khusus

1. Mengetahui rerata diameter zona hambat antibiotik amoksisilin

pada Staphylococcus aureus pasien tonsillitis di RSI Sultan

Agung.

2. Mengetahui rerata diameter zona hambat antibiotik amoksiklav

pada Staphylococcus aureus pasien tonsillitis di RSI Sultan

Agung.
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1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Memberikan informasi mengenai perbandingan zona hambat

amoksisilin dan amoksiklav pada Staphylococcus aureus pasien

tonsilitis di RSI Sultan Agung.

1.4.2. Manfaat Praktis

Sebagai acuan pengobatan tonsilitis di bidang THT khususnya

di RSI Sultan Agung.


