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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Infeksi merupakan masalah terbanyak yang dihinggapi oleh negara yang 

sedang berkembang termasuk di Indonesia. Jumlah korban yang meninggal karena 

infeksi masih menduduki peringkat teratas diantara penyakit – penyakit yang 

menyerang penduduk Indonesia. Antibiotik termasuk kelompok obat yang paling 

sering dan terbanyak digunakan untuk memerangi penyakit–penyakit ini (Anonim, 

2003). 

Salah satu penyakit infeksi yang menjadi penyebab utama morbiditas dan 

mortalitas di Indonesia adalah Demam Tifoid yang merupakan penyakit infeksi 

yang menyerang saluran cerna dan merupakan penyebab kematian infeksi 

gastrointestinal kedua setelah gastroenteritis, manifestasi klinis demam tifoid di 

Indonesia pada umumnya lebih berat dibandingkan di negara- negara Asia 

Tenggara lainnya (Anonim, 2001). 

Demam tifoid berhubungan erat dengan keadaan sanitasi dan higiene yang 

buruk. Di Indonesia Demam tifoid merupakan penyakit endemik dan masih 

merupakan masalah kesehatan masyarakat. Faktor–faktor yang mempengaruhi 

masih banyaknya penderita adalah tingkat pengetahuan masyarakat yang masih 

rendah tentang pencegahan penyakit tersebut dan masih rendahnya status social 

ekonomi masyarakat serta masih banyaknya pembawa kuman ( Carrier ) di 

masyarakat ( Anonim, 2004 ). 
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Penyebab Demam Tifoid adalah bakteri golongan Salmonella yang 

memasuki tubuh penderita melalui saluran pencernaan. Ada dua sumber penularan 

Salmonella typhi yaitu pasien dengan Demam tifoid yang lebih sering Carrier. 

Orang – orang tersebut mengekskresi 109 sampai 1011 kuman per gram tinja. Di 

daerah endemik transmisi terjadi melalui air yang tercemar. Makanan yang 

tercemar oleh Carrier merupakan sumber penularan yang paling sering di daerah 

non endemik ( Juwono, 2004 ). Demam tifoid tergolong penyakit yang tidak bisa 

dianggap ringan. Menurut data terbanyak 12,5 juta orang penduduk dunia 

terserang demam tifoid setiap tahunnya. Penyakit ini jika lambat ditangani bisa 

menimbulkan masalah besar, karena di Indonesia angka kematian mencapai 10 % 

( Anonim, 2004 ). 

Berdasarkan laporan pola penyakit dari unit rekam medik RSUD 

Kabupaten Sukoharjo tercatat setiap tahunnya demam tifoid masih merupakan 

penyakit yang menduduki peringkat tiga besar penyakit di rawat inap. Tahun 2000 

tercatat ada 141 pasien ( 13,3 % ) dan pada 2001 meningkat menjadi 181 pasien    

( 17,45 %) yang dirawat inap RSUD Kabupaten Sukoharjo. Penyakit ini 

merupakan peringkat kedua setelah Gastroenteritis (Bagaskara, 2002). 

Hasil survey awal membuat peneliti berkeinginan untuk mengkaji 

bagaimana penggunaan antibiotik pada penyakit demam tifoid di RSUD 

Kabupaten Sukoharjo dan bagaimana pola pengobatan yang dilakukan pada 

penderita demam tifoid. Sebagai Rumah Sakit Pusat Rujukan di Kabupaten 

Sukoharjo, RSUD Kabupaten Sukoharjo, perlu melakukan upaya untuk 
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meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat di Sukoharjo yang pada akhirnya 

akan menurunkan angka kejadian demam tifoid. 

Pengobatan demam tifoid masih didominasi oleh berbagai jenis antibiotik 

seperti kloramfenikol, amoksilin, kotrimoksazol, ampisilin, tiamfenikol. Dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan di bidang farmasi, maka banyak obat –obat baru 

yang  diproduksi, khususnya antibiotik. Produk antibiotik yang meningkat 

menyebabkan banyak antibiotik beredar dipasaran, baik dalam jenis jumlah dan 

mutunya. Penggunaan antibiotik yang tidak sesuai dengan studi terapi akan 

meningkatkan dampak negatif, seperti terjadi kekebalan kuman terhadap beberapa 

antibiotik, meningkatkan kejadian efek samping obat, biaya pelayanan kesehatan 

menjadi tinggi. Atas dasar semua ini, penggunaan antibiotik perlu diatur agar 

dapat secara tepat diterapkan dengan pendekatan struktural ( Anomin, 1992 ).  

Kloramfenikol masih merupakan terapi pilihan untuk demam tifoid karena 

efektivitasnya terhadap Salmonella typhi di samping harganya yang  relatif murah. 

Banyaknya informasi mengenai timbulnya strain Salmonella typhi yang resisten 

terhadap  kloramfenikol membuat para ahli mencari alternatif obat lain yang 

terbaik untuk demam tifoid. Hal ini menunjukkan masih diperlukannya penelitian 

untuk mengetahui pola pemberian antibiotik dalam memperoleh antibiotika 

alternatif lain untuk demam tifoid ( Musnelina, 2004 ). 

Melihat gambaran yang telah diuraikan diatas maka perlu dilakukan suatu 

penelitian untuk mengetahui berbagai macam antibotik yang digunakan dan 

bagaimana pola pengobatan yang diberikan pada penderita demam tifoid yang 

berobat ke Rumah Sakit, serta kesesuaiannya dengan standar terapi yang 



� 4 

digunakan. Demam tifoid merupakan penyakit yang memerlukan pengobatan 

serius sehingga penderita demam tifoid lebih memilih untuk berobat ke Rumah 

Sakit. Oleh karena itu, penelitian ini diadakan di Rumah Sakit yaitu Rumah Sakit 

Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo.  

 
B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan suatu 

permasalahan sebagai berikut:  

Bagaimana gambaran penggunaan antibiotik pada demam tifoid di Instalasi Rawat 

Inap RSUD Sukoharjo dengan parameter tepat indikasi, tepat obat, tepat pasien, 

tepat dosis, berdasarkan  standar pengobatan WHO 2003. 

 
C. Tujuan Penelitian 

Adapun penelitian yang dilakukan di RSUD Sukoharjo mempunyai tujuan 

yaitu untuk mengetahui kesesuaian penggunaan antibiotik pada demam tifoid di 

Instalasi Rawat Inap RSUD Sukoharjo Tahun 2009 aspek tepat indikasi, tepat 

pasien, tepat obat dan tepat dosis dibandingkan dengan Guideline WHO 2003 

(The Diagnosis, Treatment And Prevention Of Typhoid Fever). 

 
D. Tinjauan Pustaka 

1. Demam Tifoid 

a. Definisi 

Demam tifoid adalah suatu penyakit infeksi sistemik bersifat 

akut yang disebabkan oleh Salmonella typhi. Penyakit ini ditandai 

dengan panas berkepanjangan, ditambah dengan bakterimia tanpa 
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keterlibatan struktur endotelial atau endokordial dan infeksi bakteri 

sekaligus multiplikasi ke dalam sel fagosit mononuclear dari hati, 

limfa, kelenjar limfe usus, dan payer’s patch ( Soedarmo dkk, 2002 ). 

Bakteri Salmonella dapat ditularkan dari hewan yang menderita 

Salmonellosis atau carrier ke manusia, melalui bahan pangan telur, 

daging, susu, atau air minum dan bahan – bahan lainnya yang tercemar 

oleh ekskresi hewan / penderita atau sebaliknya ( animal and human 

carrier ). Ekskresi ini terutama adalah keluaran dari saluran 

pencernaan berupa feses. Makanan yang mengandung bahan dari telur 

tercemar Salmonella misalnya kue–kue, es krim dan lainnya, yang 

kurang sempurna dimasak atau setengah matang, telur mentah yang 

dicampur pada hidangan penutup juga dapat sebagai sumber penularan 

Salmonella ( Dharmojono, 2001). 

b. Patogenesis 

Patogenesis Salmonellosis diawali oleh ingesti bakteri 

Salmonella melalui makanan atau minuman yang terkontaminasi 

bakteri tersebut mengadakan penetrasi ke dalam sel epitelium intestinal 

sebelum menginduksi penyakit. Invasi ke dalam sel intestinal hospes 

menghasilkan perubahan morfologi pada sel yang berhubungan dengan 

eksploitasisari sitoskeleton hospes. Setelah kontak dengan epitelium, 

Salmonella akan menginduksi degenerasi mikrovili enterosit. Struktur 

mikrovilar akan berkurang diikuti oleh mengkerutnya membran bagian 

dalam di tempat kontak antara sel bakteri dengan sel hospes. 
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Mengkerutnya membran disertai dengan makropinositosis profus, 

sebagai jalan masuknya bakteri ke dalam sel hospes. Ketika proses 

masuknya bakteri sempurna, Salmonella terletak dan bermultiplikasi di 

dalam endosom ( Goosney et al ; 1999 ). 

Selanjutnya sitokeleton akan kembali pada distribusi yang 

normal. Seluruh proses terjadi hanya beberapa menit. Prostaglandin 

yang disekresikan pada proses inflamasi menyebabkan dilepaskannya 

elektrolit dan menarik air ke dalam lumen usus sehingga terjadi diare 

(adanya enterotoksin non inflamatori dalam usus besar). Dinding sel 

bakteri akan menghasilkan endotoksin yang tersusun dari 

lipopolisakarida (LPS). Diduga LPS ini merupakan penyebab 

timbulnya gejala demam tifoid pada penderita ( Seberbeniuk, 2002 ). 

c. Diagnosis 

Pemeriksaan laboratorium perlu dilakukan untuk menegakkan 

diagnosis. Diagnosis pasti dengan ditemukannya kuman Salmonella 

typhi pada salah satu biakan darah, feses, urine, sumsum tulang 

maupun cairan duodenum. Waktu pengambilan pemeriksaaan 

laboratorium sangat menentukan keberhasilan pemeriksaan 

bakteriologis tersebut. Sampai saat ini tes Widal merupakan reaksi 

serologis yang digunakan untuk menegakkan diagnosis demam tifoid. 

Prinsip uji Widal adalah memeriksa reaksi antara antibodi aglutinin 

dalam serum penderita yang telah mengalami pengenceran berbeda-

beda terhadap antigen somatik ( o ) dan flagela ( h ) yang ditambahkan 
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dalam jumlah yang sama sehingga terjadi aglutinasi ( Rampengan dan 

Laurenz, 1995 ) 

d. Penatalaksanaan Demam Tifoid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Skema Penatalaksanaan Demam Tifoid (Anonim, 2006). 
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e. Pengobatan Demam Tifoid 

Pengobatan demam tifoid terdiri atas 3 bagian, yaitu perawatan, 

diet, dan obat – obatan. 

1) Perawatan 

  Penderita demam tifoid perlu dirawat di Rumah Sakit untuk 

Isolasi, observasi serta pengobatan. Penderita harus istirahat 5-7 

hari bebas panas, tetapi tidak harus baring sempurna seperti pada 

perawatan demam tifoid masa lampau. Mobilisasi dilakukan secara 

bertahap sesuai dengan pulihnya kekuatan pasien. Pada penderita 

dengan kesadaran yang menurun harus diobservasi agar tidak 

terjadi aspirasi serta tanda–tanda komplikasi demam tifoid yang 

lain termasuk buang air kecil dan buang ait besar perlu mendapat 

perhatian ( Rampengan dan Laurentz, 1995 ). 

2) Diet 

  Makanan yang dianjurkan untuk penderita Demam Tifoid  

a. Makanan yang tidak merangsang dan mudah dicerna 

b. Makanan tinggi kalori dan tinggi protein ( 2000-3000 

kal/hari ) 

c. Bentuk diet : Bubur saring, nasi tim, nasi biasa sesuai 

keadaan penderita 

d. Makanan padat dini yang wajar sesuai dengan penderita 

dengan memperhatikan kualitas maupun kuantitas ternyata 

dapat diberikan dengan aman. Kualitas makanan 
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disesuaikan kebutuhan baik kalori, protein, elektrolit, 

vitamin, maupun mineralnya (Rampengan dan Laurentz, 

1995 ). 

Pemberian makanan padat ini banyak memberikan keuntungan 

seperti dapat menekan menurunnya berat badan selama perawatan, 

masa penyembuhan di Rumah Sakit diperpendek, dapat menekan 

penurunan kadar albumin dalam serum, dapat mengurangi 

kemungkinan kejadian infeksi lain selama perawatan ( Rampengan 

dan Laurentz, 1995 ). 

3) Obat – obatan 

Demam tifoid merupakan penyakit infeksi dengan angka 

kematian yang tinggi sebelum adanya obat-obatan antimikroba / 

antibiotik (10-15%) sejak adanya obat antibiotik terutama 

kloramfenikol maka angka kematian menurun secara drastis        

(1-4%). Sehingga sampai saat ini pengobatan Demam Tifoid 

menggunakan antibiotik sebagai pilihan pengobatannya                  

( Rampengan dan Laurentz, 1995 ). 

Pengobatan penderita demam tifoid bervariasi tergantung 

gejala klinik, status pasien dan sensitifitas antimikroba terhadap 

kuman. Menurut peranannya di dalam penyembuhan penyakit, 

pengobatan tersebut dibagi menjadi pengobatan simtomatik, 

suportif dan spesifik. 
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1. Terapi Simtomatik 

a. Antiemetik adalah zat-zat yang berkhasiat menekan rasa 

mual dan muntah.  

b. Pemberiam antipiretik, untuk menurunkan demam tidak 

perlu diberikan secara rutin pada setiap pasien demam 

tifoid, karena tidak banyak berguna. 

c. Kortikosteroid, pasien yang toksik dapat diberikan 

kortikosteroid oral atau parenteral dalam dosis yang 

menurun secara bertahap ( tapering off ) selama 5 hari. 

Hasilnya biasanya sangat memuaskan, kesadaran pasien 

menjadi pulih dan suhu badan cepat turun sampai 

normal. Akan tetapi kortikosteroid tidak boleh 

diberikan tanpa indikasi, karena dapat menyebabkan 

perdarahan intestinal dan relaps ( Juwono, 2004 ). 

2. Terapi Suportif 

a. Vitamin, senyawa organik yang diperlukan tubuh dalam 

jumlah kecil untuk mempertahankan kesehatan tubuh.  

b. Terapi cairan, kadang makanan diberikan melalui infus 

sampai penderita dapat mencerna makanan.  

c. Jika terjadi perforasi usus mungkin perlu dilakukan 

pembedahan untuk memperbaiki atau mengangkat 

bagian usus yang mengalami perforasi. 
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3. Terapi Spesifik 

Terapi spesifik untuk pengobatan demam tifoid adalah 

pemberian antibiotik. Penggunaan antibiotik yang tepat 

dapat menyembuhkan 99 % penderita dengan cara 

menghentikan dan memusnahkan penyebaran kuman.  

( Juwono, 2004 ).  

Antibiotik yang sering digunakan antara lain : 

Kloramfenikol, tiamfenikol, kotrimoksazol, ampisilin, serta 

amoksilin 

Antibiotik yang ideal sebagai obat harus memenuhi syarat-

syarat berikut : 

a) Mempunyai kemampuan untuk mematikan atau menghambat 

pertumbuhan mikroorganisme yang luas 

b) Tidak menimbulkan resistensi dan mikroorganisme patogen 

c) Tidak menimbulkan pengaruh samping ( Side Effect ) yang 

buruk pada host, seperti : reaksi energi, kerusakan syaraf, iritasi 

lambung, dan sebagainya. 

d) Tidak mengganggu keseimbangan flora yang normal dari host 

seperti flora usus atau flora kulit ( Entjang, 2003). 

Penggunaan rasional suatu antibiotik ialah seleksi antibiotik 

yang selektif terhadap mikroorganisme penginfeksi dan efektif 

untuk memusnahkannya dan sejalan dengan hal ini, memiliki 



� 12 

potensi terkecil untuk menimbulkan toksisitas, reaksi lain bagi 

pasien ( Watimena,  dkk, 1991 ). 

Di bawah ini akan diuraikan beberapa antibiotik spesifik 

yang sesuai bagi penderita demam tifoid : 

1. Kloramfenikol 

Kloramfenikol merupakan antibiotik dengan spektrum 

kerja yang luas, namun bersifat toksik. Obat ini seharusnya 

digunakan untuk infeksi berat akibat influenza, demam tifoid, 

meningitis dan abses otak, bakterimia dan infeksi berat lainnya. 

Obat ini termasuk bakteriostatis yang aktif terhadap berbagai 

macam kuman Gram positif termasuk bakteri anaerob                

( Soegiyanto, 2002 ). 

Dosis untuk anak adalah 50-75 mg/kg BB yang 

diberikan empat kali sehari selama 10-14 hari (WHO 2003). 

Pada penggunanaan injeksi intravena atau infus, dosis yang 

diberikan adalah 50 mg/kg BB dan terbagi dalam empat dosis 

(Anonimb, 2007). Sedangkan untuk pasien anak dosis yang 

diberikan adalah 50-75 mg/kg BB empat kali sehari         

(WHO 2003 ). 

2. Tiamfenikol 

Tiamfenikol digunakan untuk indikasi yang sama 

dengan kloramfenikol. Selain itu juga telah diberikan untuk 

infeksi saluran empedu dan gonore. Secara farmakologis, 
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tiamfenikol lebih menguntungkan daripada kloramfenikol. 

Karena konsentrasi tiamfenikol dalam darah lebih tinggi serta 

waktu paruh yang lebih panjang yang berarti obat ini berada 

lebih lama dalam cairan tubuh, termasuk dalam cairan empedu. 

Di dalam empedu, kadar tiamfenikol lebih tinggi daripada 

kloramfenikol, maka selain itu digunakan juga pada infeksi 

empedu ( Tjay dan Raharja, 2002 ). Dosis oral yang dianjurkan 

50 mg/kg per hari tiap 8 jam (WHO 2003). 

3. Trimetoprim – Sulfametoksatol ( Kotrimoksazol ) 

Trimetoprim dan Sulfametoksazol menghambat reaksi 

enzimatik obligat pada dua tahap yang berurutan pada mikroba, 

sehingga kombinasi obat ini memberikan efek yang sinergis. 

Penemuan sediaan kombinasi ini merupakan kemajuan penting 

dalam usaha meningkatkan efektifitas klinik antimikroba, 

kombinasi ini lebih dikenal dengan Kotrimoksazol. 

Kelebihan Kotrimoksazol antara lain dapat digunakan 

untuk kasus yang resisten terhadap kloramfenikol, penyerapan 

di usus cukup baik, kemungkinan timbulnya kekambuhan 

pengobatan lebih kecil dibanding kloramfenikol ( Rampengan 

dan Laurentz, 1993 ). Dosis oral 960 mg tiap 12 jam dengan 

frekuensi 2x1.dosis anak 20 mg/kg selama 14  hari            

(WHO 2003). 
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4. Ampisilin, Amoksilin 

Ampisilin merupakan derivat penisilin yang digunakan 

pada pengobatan demam tifoid, terutama pada kasus resistensi 

terhadap kloramfenikol, tetapi pernah dilaporkan adanya 

Salmonella yang resisten terhadap ampisilin di Thailand           

( Rampengan dan Laurentz, 1993 ).  

Ampisilin umumnya lebih lambat menurunkan demam 

bila dibandingkan dengan kloramfenikol, tetapi lebih efektif 

untuk mengobati Carrier serta toksisitas lebih rendah. 

Dosis yang dianjurkan yaitu 50-100 mg/kg per hari secara oral 

(WHO 2003). 

5. Sefalosporin Generasi Tiga 

Sefalosporin termasuk antibiotik betalaktam yang 

bekerja dengan cara menghambat sintesis dinding mikroba. 

Sefalosporin aktif terhadap kuman Gram positif dan negatif 

tetapi spektrum masing – masing derivat bervariasi. 

Mekanisme aksinya menghambat sintesis dinding sel mikroba, 

yang dihambat adalah reaksi transpeptidase tahap ketiga dalam 

rangkaian reaksi pembentukan dinding sel. Sefalosporin 

generasi ketiga umumnya kurang aktif terhadap kokus Gram 

positif dibandingkan dengan generasi pertama, tapi jauh lebih 

aktif terhadap kuman Gram negatif ( Anonim, 2000 ). 
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Dosis ceftriakson, 50-75 mg/kg, per hari, cefotaxime, 

40-80 mg/kg per hari, cefoperazone,50-100 mg/kg per  hari 

(WHO 2003). 

6. Kuinolon 

Antibiotik yang termasuk golongan ini antara lain 

siprofloksasin, ofloksasin, pefloksasin, norfloksasin, dan 

fleroksasin. Pada demam tifoid beberapa jenis kuinolon yang 

dapat digunakan yaitu norfloksasin, siprofloksasin, ofloksasin, 

pefloksasin dan dan fleroksasin. 

Golongan kuinolon digunakan pada penderita dewasa 

yang telah berumur lebih dari 17 tahun karena kuinolon dapat 

menginduksi atropati atau kerusakan tulang rawan sendi pada 

pasien berumur kurang dari 17 tahun (Hadinegoro, 1999 ). 

Siprofloksasin dengan dosis 2x500 mg/hari diberikan  

selama 6 hari, ofloksasain dengan  dosis 2x400 mg/hari 

diberikan  selama 7 hari, pefloksasain dosis 400 mg/ hari 

diberikan  selama 7 hari, dan fleroksasin dengan dosis 400 

mg/hari diberikan selama 7 hari (Widodo, 2006). 

2. Tatalaksana Terapi 

Sebagian besar pasien demam tifoid dapat diobati di rumah dengan 

istirahat, isolasi yang memadai, pemenuhan kebutuhan cairan, nutrisi serta 

pemberian antibiotik. Sedangkan untuk kasus berat harus dirawat di rumah 

sakit agar pemenuhan cairan, elektrolit serta nutrisi disamping observasi 
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kemungkinan dapat dilakukan dengan seksama. Pengobatan antibiotik 

merupakan pengobatan utama karena pada dasarnya patogenesis infeksi 

salmonella typhi berhubungan dengan keadaan bakterimiah. . Menurut 

guideline 2003 pilihan obat lini pertama fluoroquinolone, tetapi obat 

tersebut tidak boleh digunakan pada anak usia dibawah 17 tahun karena 

kuinolon dapat menyebabkan kerusakan pada tulang rawan sendi ,maka         

pasien demam tyfoid anak dianjurkan lini kedua 

kloramfenikol,ampisillin,amoksisillin dan trimetropim-sulfametoksazol 

(WHO 2003). 

Antibiotik yang ideal sebagai obat harus mempunyai syarat – 

syarat sebagai berikut : 

1. Mempunyai kemampuan untuk mematikan atau menghambat 

pertumbuhan mikroorganisme yang luas ( Broad spectrum 

Antibiotik ) 

2. Tidak menimbulkan terjadinya resistensi dan mikroorganisme 

patogen. 

3. Tidak menimbulkan pengaruh samping ( Side Effect ) yang buruk 

pada host, seperti reaksi alergi, kerusakan syaraf, iritasi lambung 

dan sebagainya. 

4. Tidak mengganggu keseimbangan flora yang normal dari host 

seperti flora usus atau kulit ( Entjang, 2003 ). 
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a. Penggunaan Antibiotik Rasional 

Asas penggunaan rasional suatu antibiotik ialah seleksi 

antibiotik yang selektif terhadap mikroorganisme penginfeksi dan 

efektif untuk memusnahkannya dan sejalan dengan hal ini, memiliki 

potensi terkecil untuk menimbulkan toksisitas, reaksi lain bagi pasien    

( Wattimena, 1991 ). 

Pengobatan merupakan suatu proses ilmiah yang dilakukan 

oleh dokter terhadap pasien berdasarkan temuan – temuan yang 

diperolehnya. Upaya tersebut ditempuh melalui tahapan suatu prosedur 

tertentu yang disebut standard operating prosedur ( SOP ) yaitu terdiri 

dari  pemeriksaan, penegakkan dosis dan tindakan selanjutnya              

( Sastromihardja, 1997 ). 

Penggunaan antibiotik secara rasional mencakup (4TIW) yaitu tepat 

indikasi, tepat penderita, tepat obat, tepat dosis regimen dan waspada 

terhadap efek samping obat yang dalam arti kongkritnya adalah 

(Anonim, 2003) 

1. Pemberian resep yang tepat, 

2. Penggunaan dosis yang tepat, 

3. Interval pemberian yang tepat, 

4. Kualitas obat yang tepat, 

5. Efikasi obat harus terbukti, 

6. Aman pada pemberiannya, 
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7. Tersedia jika diperlukan 

8. Terjangkau oleh penderita. 

Kriteria dalam penggunaan antibiotik secara rasional yang telah 

disebutkan diatas mengandung pengertian : 

1. Tepat indikasi adalah pemberian antibiotik yang sesuai dengan 

diagnosa klinik dan atau diagnosa bakteriologik. 

2. Tepat obat adalah pemilihan obat dengan memperhatikan 

efektifitas obat yang bersangkutan 

3. Tepat dosis regimen adalah pemberian obat yang : 

a. Tepat takaran ( tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil ) 

b. Tepat rute pemberian (peroral, suppositoria, subkutan, 

intramuskular, intravena) tergantung keadaan pasien. 

c. Tepat saat pemberian ( perut kosong, perut isi, sesaat sebelum 

operasi ) 

d. Tepat interval pemberian ( 6 jam sekali, 8 jam sekali, 12 jam 

sekali) 

e. Tepat lama pemberian (sehari saja, 2 hari saja, 5-7 hari ) 

4. Tepat penderita adalah pemberian obat yang sesuai dengan kondisi 

penderita. 

Faktor penderita yang diperhatikan adalah mekanisme 

pertahanan penderita, umur penderita, faktor genetik, kehamilan, 

alergi, status perawatan dan penyakit lain ( Sastrowardoyo, 1994 ). 
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b. Penggunaan 

Prinsip penggunaan antibiotik didasarkan pada 2 pertimbangan 

utama : 

1. Penyebab infeksi 

Pemberian antibiotik yang paling ideal adalah berdasarkan 

hasil pemeriksaan mikrobiologis dan uji kepekaan kuman. Namun 

dalam praktek sehari–hari, tidak mungkin melakukan pemeriksaan 

mikrobiologis untuk setiap pasien yang dicurigai menderita suatu 

infeksi ( Anonim, 2000 ). 

2. Faktor Pasien 

Diantara faktor pasien yang perlu diperhatikan dalam 

pemberian antibiotik antara lain fungsi ginjal, fungsi hati, riwayat 

alergi, daya tahan infeksi (status imunologis), daya tahan terhadap 

obat, beratnya infeksi, usia, untuk wanita apakah sedang hamil atau 

menyusui ( Anonim, 2000 ). 

c. Resistensi 

Resistensi adalah suatu keadaan dimana bakteri tidak dapat 

dipengaruhi lagi oleh antibiotik. Bila suatu antibiotik digunakan secara 

luas di Rumah sakit atau pelayanan kesehatan lainnya dalam dosis 

yang tidak akurat dan waktu yang lama, maka akan merangsang 

pertumbuhan yang resisten ( Sastromihardjo, 1997 ) 
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Untuk mencegah terjadinya resistensi maka dalam penggunaan 

antibiotik harus diingat : 

1. Tidak menggunakan antibiotik secara sembarangan tanpa 

mengetahui khasiatnya dengan pasti. 

2. Antibiotika yang biasa dipakai secara sistemik tidak boleh dipakai 

sebagai obat ideal ( topikal ) 

3. Menggunakan dosis, cara pakai dan lama pemakaian secara benar 

pada setiap penyakit infeksi. 

4. Memakai kombinasi antibiotika untuk meningkatkan khasiatnya. 

5. Mengganti antibiotik yang dipakai, bila suatu penyakit telah 

resisten terhadap antibiotik yang diberikan ( Entjang, 2003 ). 


