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Antibiotik adalah obat yang paling sering digunakan di lingkup masyarakat, 

tidak hanya di Indonesia tapi hampir di seluruh dunia. Data yang dipaparkan pada 

artikel Scientific America mengatakan bahwa konsumsi antibiotik secara global 

meningkat 30% pada tahun 2010 dibandingkan dengan penggunaannya pada tahun 

2000. Peningkatan ini kebanyakan terjadi pada negara-negara dengan penggunaan 

antibiotik yang luas dan memiliki sanitasi yang buruk seperti Afrika Selatan dan 

India (Reardon, 2015). Meskipun estimasi jumlah penggunaan antibiotik di 

Indonesia yang tercatat dapat digolongkan lebih sedikit dibandingkan dengan 

negara lain seperti India, Cina, Brazil dan lainnya, namun kenyataan yang ada jelas 

menunjukkan bahwa penggunaan antibiotik di Indonesia terbilang cukup tinggi, 

mengingat bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang belum mampu 

menuntaskan penyakit-penyakit infeksi dan penjualan antibiotik yang bebas baik di 

apotek-apotek maupun toko-toko obat. 

Penggunaan antibiotik yang cukup banyak di kalangan masyarakat dapat 

menjadi salah satu alasan terjadinya pemakaian antibiotik yang tidak rasional, 

sehingga kejadian resistensi antibiotik semakin meningkat dari tahun ke tahun. 

Sebuah ulasan menyatakan bahwa sekitar 80% konsumsi antibiotik dipakai untuk 

kepentingan manusia dan sedikitnya 40% berdasar indikasi yang kurang tepat, 

misalnya penggunaan pada infeksi virus (Utami, 2011). 

Pemakaian antibiotik yang rasional dapat diartikan sebagai meresepkan obat 

yang tepat, dalam dosis yang adekuat untuk durasi yang cukup dan sesuai dengan 

kebutuhan klinis pasien serta dengan harga yang paling rendah. Sedangkan menurut 

strategi global dari World Health Organization (WHO), penggunaan antibiotik 

yang tepat adalah penggunaan antibiotik yang efektif dari segi biaya dengan 

peningkatan efek terapeutik klinis, meminimalkan toksisitas obat dan 

meminimalkan terjadinya resistensi (Amin, 2014). Jadi, penggunaan antibiotik 

bukan hanya sekadar kepatuhan masyarakat dalam mengikuti resep dokter, akan 



 

 

tetapi ditinjau dari 3 sisi yaitu pemberian resep oleh dokter, kepatuhan masyarakat 

dalam mengkonsumsi obat, dan pemilihan obat yang memiliki efek terapeutik yang 

efisien tanpa efek samping yang berarti. 

Penggunaan antibiotik secara rasional adalah hal mutlak yang harus 

dilaksanakan karena dengan cara inilah kejadian resistensi antibiotik dapat 

dikontrol dan diharapkan dapat meminimalisir kejadiannya di masa yang akan 

datang. Sayangnya, kebanyakan dari masyarakat Indonesia masih memiliki 

kebiasaan untuk menggunakan antibiotik semaunya sehingga memberi dampak 

pada peningkatan angka kejadian resistensi antibiotik. 

Resistensi didefinisikan sebagai tidak terhambatnya pertumbuhan bakteri 

dengan pemberian antibiotik secara sistemik dengan dosis normal yang seharusnya 

atau kadar hambat minimalnya. Ada beberapa jenis resistensi, seperti multiple 

drugs resistance yang didefinisikan sebagai resistensi terhadap dua atau lebih obat 

maupun klasifikasi obat. Selain itu ada pula cross resistance, yaitu resistensi suatu 

obat yang diikuti dengan obat lain yang belum pernah dipaparkan (Tripathi, 2003). 

Jadi, obat yang dulunya jika digunakan masih efektif untuk menyembuhkan infeksi, 

akibat telah resistensi, maka obat tersebut sudah tidak dapat lagi digunakan atau 

sudah tidak efektif lagi dalam menyembuhkan karena telah ada perubahan struktur 

bakteri tersebut sehingga kebal terhadap fungsi obat. 

Terdapat beberapa faktor yang mendukung terjadinya resistensi, antara lain : 

1. Penggunaannya yang kurang tepat (irrasional) 

Penggunaan dalam waktu yang terlau singkat, dosis yang terlalu rendah, dan 

diagnosis awal yang salah memberi dampak pemberian resep yang tidak tepat 

sehingga pengobatan menjadi tidak efektif. 

2. Faktor yang berhubungan dengan pasien 

Pasien dengan pengetahuan yang salah akan cenderung menganggap wajib 

pemberian antibiotik dalam penanganan penyakit meskipun disebabkan oleh 

virus, misalnya flu, batuk-pilek, demam yang banyak dijumpai di masyarakat. 

Bahkan seluruh sampel (108 orang) pada penelitian yang dilakukan di NTT 

menyatakan pernah menggunakan antibiotik tanpa resep dan cenderung 

mengulangi penggunaan antibiotik tersebut (Fernandez, 2013). 



 

 

3. Pemberian resep 

Pemberian resep dalam jumlah besar meningkatkan unnecessary health care 

expenditure (pengeluaran hal untuk perawatan kesehatan yang sia-sia) dan 

resistensi terhadap obat-obatan baru. Pemberian resep meningkat ketika 

diagnosis awal belum pasti. Hal ini disebabkan oleh karena terkadang klinisi 

kesulitan dalam mendiagnosis dengan tepat akibat kurangnya fasilitas yang ada. 

4. Penggunaan monoterapi 

Jika dibandingkan dengan penggunaan terapi kombinasi, penggunaan 

monoterapi lebih mudah menimbulkan resistensi. Selain itu, terapi kombinasi 

juga memberikan dampak atau keluaran yang lebih baik dibandingkan dengan 

pengobatan tunggal baik di awal pengobatan ataupun sementara pengobatan 

(Kumar, 2010; Waterer, 2001). 

5. Perilaku hidup yang tidak sehat 

Perilaku hidup sehat yang kurang terutama bagi tenaga kesehatan, misalnya 

tidak mencuci tangan setelah memeriksa pasien atau tidak membersihkan alat- 

alat yang akan dipakai untuk memeriksa pasien, dapat menyebarkan bakteri- 

bekteri yang telah resisten ke orang lain. 

6. Penggunaan di rumah sakit 

Adanya infeksi endemik atau epidemik memicu penggunaan antibiotika yang 

lebih massif pada bangsal-bangsal rawat inap terutama di intensive care unit. 

7. Promosi komersial dan penjualan besar-besaran oleh perusahaan farmasi serta 

didukung pengaruh globalisasi, memudahkan terjadinya pertukaran barang 

sehingga jumlah antibiotika yang beredar semakin luas. Hal ini memudahkan 

akses masyarakat luas terhadap antibiotika 

8. Penelitian yang minim 

Kurangnya penelitian yang dilakukan para ahli untuk menemukan antibiotika 

baru (Bisht et al, 2009) 

9. Pengawasan yang lemah 

Lemahnya pengawasan yang dilakukan pemerintah dalam distribusi dan 

pemakaian antibiotika. Misalnya, pasien dapat dengan mudah mendapatkan 

antibiotika meskipun tanpa peresepan dari dokter. Selain itu juga kurangnya 



 

 

komitmen dari instansi terkait baik untuk meningkatkan mutu obat maupun 

mengendalikan penyebaran infeksi (Kemenkes RI, 2011). 

Alasan mengapa resistensi antibiotik menjadi hal yang sangat harus diperhatikan 

adalah karena resistensi antibiotik ini akan menimbulkan kerugian yang luas dari 

segi kesehatan, ekonomi bahkan untuk generasi mendatang. Munculnya kuman- 

kuman patogen yang kebal terhadap satu (antimicrobacterial resistance) atau 

beberapa jenis antibiotika tertentu (multiple drug resistance) sangat menyulitkan 

proses pengobatan. Pemakaian antibiotika lini pertama yang sudah tidak 

bermanfaat harus diganti dengan obat-obatan lini kedua atau bahkan lini ketiga. Hal 

ini jelas akan merugikan pasien, karena antibiotika lini kedua maupun lini ketiga 

masih sangat mahal harganya. 

Sayangnya, tidak tertutup kemungkinan juga terjadi kekebalan kuman terhadap 

antibiotika lini kedua dan ketiga. Disisi lain, banyak penyakit infeksi yang merebak 

karena pengaruh komunitas, baik berupa epidemi yang berdiri sendiri di masyarakat 

(independent epidemic) maupun sebagai sumber utama penularan di rumah sakit 

(nosocomial infection). Apabila resistensi terhadap pengobatan terus berlanjut dan 

tersebar luas, dunia yang sangat maju dan canggih ini akan kembali ke masa-masa 

kegelapan kedokteran seperti sebelum ditemukannya antibiotika (APUA, 2009). 

Hal ini yang dapat menjuruskan kita untuk menuju ke masa kepunahan antibiotik. 

Faktor-faktor yang telah dipaparkan diatas menggambarkan faktor-faktor 

penyebab baik dari segi masyarakat sebagai pasien, segi tenaga medis (klinisi), segi 

peneliti, dan segi pemerintah. Untuk mengontrol atau menurunkan angka resistensi 

ini maka segala peran yang telah disebutkan sebaiknya mengoptimalkan peran di 

bidang mereka masing-masing. Misalnya, para tenaga medis meningkatkan 

kemampuan mereka untuk mendiagnosis penyakit dengan mengikuti pelatihan- 

pelatihan diagnosis dan terapi sehingga pemberian resep yang berlebihan, 

khususnya untuk obat-obatan golongan antibiotik dapat dicegah. Selai itu, 

pemerintah juga dapat menetapkan kebijakan-kebijakan yang dapat mengontrol 

peredaran antibiotik yang bebas dan mensosialisasikan kebijakan tersebut pada 

masyarakat melalui media-media sosial, televisi, radio, majalah-majalah, poster, 

koran, dan media lainnya. 



 

 

Dari segala peran yang ada, masyarakat adalah peran yang memiliki porsi yang 

sangat besar dalam keadaan ini, oleh karena masyarakat bisa bersikap bijak untuk 

mencegah kepunahan ini. Solusi yang penulis tawarkan juga berkaitan dengan sikap 

yang sebaiknya diimplementasikan oleh masyarakat yaitu BIJAK (BELI hanya 

dengan resep, IKUTI aturan tenaga medis, JAUHI sumber infeksi, AWASI 

keluarga Anda, KAMPANYEkan pesan ini) 

BELI HANYA DENGAN RESEP 

Apotek atau toko obat di sekitar kita memang menjual antibiotik dengan bebas, 

namun hal ini tidak berarti dapat menjadikan masyarakat untuk bebas dalam 

membeli antibiotik. Dengan memegang prinsip “pantang membeli antibiotik tanpa 

resep” dapat membantu kita untuk menggunakan antibiotik hanya untuk kasus yang 

sesuai dengan penggunaan antibiotik. Sehingga diharapkan kedepannya tidak ada 

lagi infeksi virus ataupun gejala yang tidak sesuai yang diobati dengan antibiotik 

karena masyarakat telah patuh untuk membeli antibiotik hanya dengan resep. 

IKUTI ATURAN TENAGA MEDIS 

Selain dengan penggunaan resep, masyarakat yang bijak juga perlu untuk 

mengikuti aturan medis. Maksud dari aturan medis yaitu patuh pada dosis dan 

frekuensi meminum obat yang telah diresepkan. Jika dokter Anda telah memberi 

antibiotik sebanyak 15 biji dan dianjurkan untuk meminum 3 kali sehari hingga 5 

hari kemudian, meskipun telah hilang gejala sebelum obat tersebut habis, 

masyarakat yang bijak akan tetap mengikuti aturan yang telah ditetapkan tersebut. 

Sehingga bakteri yang menginfeksi dapat diberantas dengan tuntas tanpa memberi 

kesempatan bakteri tersebut untuk menjadi resisten. 

Ada beberapa hal yang mengakibatkan kepatuhan masyarakat berkurang, 

seperti: jenis atau jumlah obat yang diberikan terlalu banyak, frekuensi pemberian 

obat per hari terlalu sering, jenis sediaan obat terlalu beragam, pemberian obat 

dalam jangka panjang tanpa informasi, pasien tidak mendapatkan informasi yang 

cukup mengenai cara menggunakan obat, dan timbulnya efek samping (misalnya 

ruam kulit dan nyeri lambung), atau efek ikutan (urine menjadi merah karena 

minum rifampisin) tanpa diberikan penjelasan terlebih dahulu. 



 

 

Jika hal-hal diatas membuat masyarakat merasa jenuh dan khawatir untuk 

melanjutkan pengobatan, mintalah penjelasan atau bantuan dari tenaga medis. Ada 

beberapa alternatif yang klinisi dapat berikan, misalnya memberikan fixed dose 

drug combination (FDCs) agar lebih memudahkan masyarakat untuk tetap patuh 

meminum obat. Jangan sampai hanya karena hal-hal seperti diatas dapat membuat 

masyarakat langsung memberhentikan pengobatan tanpa konsultasi terlebih dahulu 

dengan klinisi. 

JAUHI SUMBER INFEKSI 

Tindakan pencegahan selalu menjadi hal utama dibanding tindakan pengobatan. 

Mulailah dengan perilaku hidup bersih dan sehat seperti kebiasaan mencuci tangan 

dalam 5 waktu penting, yaitu sebelum menyiapkan makanan, sebelum makan, 

setelah menggunakan toilet, saat mandi, dan sebelum memegang bayi. Cuci tangan 

adalah hal yang sederhana namun memiliki banyak manfaat. Penelitian 

membuktikan bahwa perilaku cuci tangan dengan sabun menurunkan resiko terkena 

diare hingga 53% di Karachi, Palestina dibandingkan grup kontrol (Luby et ah, 

2009). Penyakit lain yang dapat dicegah dengan cuci tanagn adalah ISPA, 

pneumonia, infeksi cacing, infeksi mata, dan infeksi kulit (Infodatin Kemenkes RI, 

2014). Hal-hal perilaku bersih dan sehat lainnya juga perlu diterapkan seperti 

memiliki Mandi Cuci Kakus (MCK) di tiap rumah, bersin dan batuk dengan 

menutup hidung, dan hal-hal sederhana lainnya. Hal ini dapat membantu 

menurunkan penularan penyakit sehingga penggunaan antibiotik dapat dikurangi 

dan penularan bakteri yang resisten dapat dihindari. 

AWASI KELUARGA 

Keluarga adalah orang terdekat yang mampu kita awasi dan edukasi untuk 

masalah penyalahgunaan antibiotik ini. Dengan mengawasi keluarga dalam 

pemakaian antibiotik dan pelaksanaan perilaku hidup bersih dan sehat, maka 

masyarakat mampu membebaskan keluarga mereka dari kejadian resistensi 

antibiotik. Misalnya, seorang ibu telah berobat ke dokter dan telah diedukasi oleh 

dokter mengenai penggunaan antibiotik, maka sepatutnya ibu tersebut memberi 

edukasi dan mengawasi suami dan anak-anaknya sehingga semakin banyak 



 

 

masyarakat baik kalangan anak-anak maupun orang dewasa yang mengetahui 

penggunaan antibiotik secara rasional. 

KAMPANYEKAN PESAN INI 

Banyak penelitian menunjukkan bahwa edukasi atau training yang diberikan 

kepada kelompok besar maupun kecil, menunjukkan peningkatan peresepan 

antibiotik yang baik. Pesan akan diterima dengan baik apabila disampaikan oleh 

pemimpin lokal atau orang yang dianggap berpengaruh (Bisht et al, 2009). Jadi, 

bukan hanya pemerintah atau dokter yang berperan dalam edukasi dan training 

seperti yang disebutkan di atas, namun masyrakat sangat berpengaruh penting 

dalam hal ini. Jika hanya pemerintah dan dokter yang mengemban tanggung jawab 

ini maka tujuan untuk mengontrol angka resistensi antibiotik tidak akan terwujud. 

Misalnya, ketika pemerintah telah membuat suatu kebijakan dan mulai sosialisasi 

pada satu kelompok masyarakat, akan tetapi kelompok masyarakat tersebut tidak 

menyebarluaskan pada kelompok masyarakat yang lain, maka informasi tersebut 

tidak akan menyebar luas. Saling memberi informasi kepada masyarakat akan 

sangat membantu dalam terwujudnya tujuan ini. Pada poin ini pulalah fungsi dari 

mahasiswa khususnya mahasiswa kedokteran dapat dioptimalkan. Arti dari kata 

kampanye adalah bergerak bersama untuk membuat suatu perubahan. Maka 

masyarakat dapat saling bahu membahu untuk menyampaikan pesan ini baik secara 

mulut ke mulut ataupun bantuan dari media, seperti media sosial, media elektronik, 

dan media cetak. 

Kesimpulan dari tulisan ini adalah penggunaan antibiotik yang tidak rasional 

bukanlah hal yang tabu lagi dan perlu diperhatikan dengan baik oleh pemerintah, 

klinisi atau tenaga medis, hingga masyarakat agar dampak paling buruknya yaitu 

kepunahan antibiotik dan kasus infeksi merebak dapat dicegah. Pemerintah, tenaga 

medis (klinisi), dan masyarakat wajib bahu membahu untuk bersama 

menanggulangi masalah ini. Solusi sedehana yang ditawarkan oleh penulis yaitu 

BIJAK memang difokuskan pada masyarakat, akan tetapi tanpa peran dari 

pemerintah dan klinisi maka solusi tersebut tidak dapat dilaksanakan secara 

optimal. Tingkatkan kesadaran dan kepekaan diri dengan laksanakan solusi BIJAK 

untuk cegah kepunahan antibiotik. 
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