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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Di Indonesia demam tifoid dapat ditemukan sepanjang tahun dan insiden 

tertinggi pada daerah endemik terjadi pada anak-anak. Terdapat 2 sumber 

penularan S. typhi, yaitu pasien dengan demam tifoid dan yang lebih sering adalah 

carrier. Di daerah endemik, transmisi terjadi melalui air yang tercemar S. typhi, 

sedangkan makanan yang tercemar oleh karier merupakan sumber penularan 

tersering di daerah non endemik (Mansjoer, 2001).  

 World Health Organization (WHO) tahun 2003 memperkirakan terdapat 

sekitar 17 juta kasus demam tifoid di seluruh dunia dengan insidensi 600.000 

kasus kematian tiap tahun. Di negara berkembang, kasus demam tifoid dilaporkan 

sebagai penyakit endemis dimana 95 % merupakan kasus rawat jalan sehingga 

insidensi yang sebenarnya adalah 15-25 kali lebih besar dari laporan rawat inap di 

rumah sakit. Di Indonesia kasus ini tersebar secara merata diseluruh propinsi 

dengan insidensi di daerah pedesaan 358/100.000 penduduk/tahun dan di daerah 

perkotaan 760/100.000 penduduk/tahun atau sekitar 600.000 dan 1,5 juta kasus 

per tahun. Umur penderita yang terkena di Indonesia dilaporkan antara 3-19 tahun 

pada 91 % kasus (Anonim, 2003). 

Angka kesakitan demam tifoid demam tifoid yang tertinggi terdapat pada 

golongan umur 3-19 tahun, suatu golongan masyarakat yang terdiri dari anak-

anak usia sekolah. Hal ini secara tidak langsung akan mempengaruhi prestasi 
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belajar, karena apabila seorang anak menderita penyakit tersebut akan kehilangan 

kurang lebih 2-4 minggu (Indro, 1995). 

Sebagian besar pasien demam tifoid dapat diobati di rumah dengan tirah 

baring, pemenuhan kebutuhan cairan, nutrisi, pemberian antibiotik, antipiretik dan 

steroid. Sedangkan untuk kasus berat harus di rawat di rumah sakit agar 

pemenuhan cairan, elektrolit serta nutrisi disamping obsevasi kemungkinan timbul 

penyulit dapat dilakukan dengan seksama. Di Indonesia obat antibiotik 

kloramfenikol masih merupakan obat pilihan pertama pada pengobatan penderita 

demam tifoid. Amoxicillin dan trimethoprim-sulfamethoxazole (TMP-SMX) juga 

dapat digunakan untuk pengobatan demam tifoid. Golongan florokuinolon 

(ofloksasin atau ciprofloksasin) dalam jangka waktu pendek (3-7 hari) juga 

terbukti efektif dalam mengobati demam tifoid (Soedarmo, 2002).  

Berdasarkan hasil penelitian Musnelina dkk tahun 2004 bahwa antibiotika 

kloramfenikol masih merupakan pilihan utama yang digunakan untuk pengobatan 

demam tifoid anak. Selain itu seftriakson merupakan antibiotika kedua yang 

menjadi pilihan dalam alternatif pengobatan demam tifoid anak  di Rumah Sakit 

Fatmawati pada periode Januari 2001-Desember 2002.  

Kegagalan terapi dengan menggunakan antibiotik dapat berikatan erat 

dengan penderita, dan kuman. Pemilihan antibiotik tergantung pada manusia yang 

terkena infeksi, tempat infeksi, dan kuman penyebab infeksi. Antibiotik 

merupakan suatu kelompok obat yang paling sering digunakan saat ini. 

Penggunaan antibiotik yang berlebihan dan pada kasus yang tidak tepat guna, 

menyebabkan masalah kekebalan antimikroba. Penggunaan yang tidak tepat dapat 
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meningkatkan biaya pengobatan dan menimbulkan efek samping antibiotik 

(Prayitno, 2003). Sejalan dengan itu antibiotik menjadi obat yang paling sering 

disalahgunakan atau digunakan secara irasional sehingga akan menimbulkan 

kegagalan terapi dan berbagai masalah3 seperti: ketidaksembuhan penyakit, 

meningkatkan resiko efek samping obat, resistensi, supra infeksi, dan biaya 

(Sastramihardja, 2001). 

Penggunaan obat untuk anak-anak merupakan hal khusus yang berkaitan 

dengan perbedaan laju perkembangan organ, sistem dalam tubuh maupun enzim 

bertanggung jawab terhadap metabolisme dan ekskresi obat. Sesuai dengan alasan 

tersebut maka dosis obat, formulasi, hasil pengobatan dan efek samping obat yang 

timbul sangat beragam sepanjang masa anak-anak. Oleh karena itu anggapan 

bahwa anak-anak sama dengan orang dewasa dalam ukuran kecil tidaklah tepat. 

Pemakaian obat pada anak-anak belum diteliti secara luas, sehingga hanya 

terdapat sejumlah kecil obat yang telah diberi ijin untuk digunakan pada anak-

anak, yang memiliki bentuk sediaan yang sesuai (Prest, 2003). Untuk itu 

diperlukan penelitian tentang EPO pada pasien anak dengan demam tifoid agar 

pasien mendapatkan obat yang rasional sesuai kebutuhan klinisnya. 

Di RSUD Banyudono Kabupaten Boyolali, demam tifoid merupakan 10 

besar penyakit dengan pasien demam tifoid sekitar 157 di tahun 2010. Oleh 

karena itu peneliti ingin melakukan penelitian tentang evaluasi penggunaan obat 

pada pasien pediatrik dengan demam tifoid di instalasi rawat inap RSUD 

Banyudono Kabupaten Boyolali.  
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, peneliti merumuskan 

pertanyaan penelitian adalah ”Bagaimana pola penggunaan antibiotik pada pasien 

anak dengan demam tifoid yang di rawat inap di RSUD Banyudono Kabupaten 

Boyolali tahun 2010 dan apakah sesuai dengan standar pelayanan medik (SPM) 

RSUD Banyudono tahun 2002 dilihat dari ketepatan indikasi, ketepatan obat, dan 

ketepatan dosis? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Mengevaluasi kesesuaian penggunaan antibiotik pada pasien anak dengan 

demam tifoid di RSUD Banyudono Kabupaten Boyolali tahun 2010ditinjau dari 

ketepatan obat, ketepatan indikasi dan ketepatan dosis obat yang dibandingkan 

dengan standar pelayanan medik (SPM) pengobatan demam tifoid RSUD 

Banyudono Kabupaten Boyolali tahun 2002. 

  

D. Landasan Teori 

1. Demam Tifoid 

a. Definisi  

Demam tifoid adalah penyakit infeksi akut yang biasanya mengenai saluran 

pencernaan dengan gejala demam yang lebih dari satu minggu, gangguan pada 

pencernaan, dan gangguan kesadaran (Nursalam dkk, 2005). Penyebab penyakit 

ini adalah Salmonella typhi yang mempunyai ciri-ciri basil Gram negatif yang 

bergerak dengan buluh getar dan tidak berspora, dan mempunyai sekurang-

kurangnya 3 macam antigen, yaitu antigen O (somatik yang terdiri dari zat 
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kompleks lipopolisakarida), antigen H (flagella), dan antigen Vi. Dalam serum 

pasien terdapat zat anti (aglutinin) terhadap ketiga antigen tersebut (Nursalam 

dkk, 2005). 

Dalam masyarakat penyakit ini dikenal dengan nama Tipes atau thypus, 

tetapi dalam dunia kedokteran disebut Typhoid fever atau Thypus abdominalis 

karena berhubungan dengan usus di dalam perut. Penyakit tifoid perut (Thypus 

abdomalis) merupakan penyakit yang ditularkan melalui makanan dan minuman 

yang tercemar oleh bakteri Salmonella typhi, (food and water disease). Seseorang 

yang sering menderita penyakit tifoid menandakan bahwa ia sering 

mengkonsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi oleh bakteri ini 

(Zulkoni, 2010). Jika tidak diobati dengan tepat, demam tifoid dapat bersifat fatal 

(menimbulkan kematian) (Munaf, 2009). 

b. Patofisiologi  

Bakteri Salmonella typhi bersama makanan atau minuman masuk ke dalam 

tubuh melalui mulut. Pada saat melewati lambung dengan suasana asam (pH<2) 

banyak bakteri yang mati. Bakteri yang masih hidup akan mencapai usus halus, 

dan di usus halus tepatnya di ileum dan yeyenum akan menembus dinding usus. 

Bakteri mencapai folikel limfe usus halus, ikuti aliran ke kelenjar limfe 

mesentrika bahkan ada yang melewati sirkulasi sistemik sampai ke jaringan 

reticuloendothelial system (RES) di organ hati dan limpa. Salmonella tyhpi 

mengalami multiplikasi di dalam sel fagosit mononuklear di dalam folikel limfe, 

kelenjar limfe mesenterika, hati, dan limfe (Soedarmo dkk, 2002). 
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Di dalam hati, kuman masuk ke dalam kandung empedu, berkembang biak, 

dan bersama cairan empedu diekskresikan secara “intermittent” ke dalam lumen 

usus. Sebagian kuman dikeluarkan melalui feses dan sebagian lagi masuk ke 

dalam sirkulasi setelah menembus usus. Proses yang sama terulang kembali, 

berhubungan makrofag telah teraktivasi dan hiperaktif maka saat fagositosis 

kuman Salmonella terjadi pelepasan beberapa mediator inflamasi yang 

selanjutnya akan menimbulkan gejala reaksi inflamasi sistemik seperti demam, 

malaise, mialgia, sakit kepala, sakit perut, instabilitas vaskuler, gangguan mental 

dan koagulasi (Widodo, 2007). 

c. Manifestasi Klinis  

Pada anak, periode inkubasi demam tifoid antara 5-40 hari dengan rata-rata 

antara 10-14 hari. Gejala klinis demam tifoid sangat bervariasi, dari gejala klinik 

ringan dan tidak memerlukan perawatan khusus sampai dengan berat sehingga 

harus dirawat. Variasi gejala ini disebabkan faktor strain Salmonella, status nutrisi 

dan imunologik pejamu serta lama sakit di rumahnya (Soedarmo dkk, 2002). 

Demam typhoid sering ditemukan pada anak berumur di atas satu tahun. 

Keluhan utama berupa perasaan tidak enak, lesu, nyeri kepala, pusing, dan kurang 

bersemangat, serta nafsu makan berkurang (terutama selama masa inkubasi) 

(Nursalam dkk, 2005). Beberapa gejala klinis yang sering pada demam tifoid 

diantaranya adalah : 

a. Demam 

Demam atau panas adalah gejala utama tifoid.  Pada awal sakit, demamnya 

kebanyakan samar saja, selanjutnya suhu tubuh sering naik turun. Pagi lebih 
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rendah atau normal, sore dan malam lebih tinggi (demam intermitten). Dari hari 

ke hari intensitas demam makin tinggi yang disertai dengan banyak gejala lain 

seperti sakit kepala (pusing-pusing), nyeri otot, pegal-pegal, anoreksia, mual dan 

muntah. Pada minggu ke 2 intensitas demam makin tinggi, kadang-kadang terus 

menerus (demam kontinyu). Bila pasien membaik maka pada minggu ke 3 suhu 

badan berangsur turun dan dapat normal kembali pada akhir minggu ke 3. Tipe 

demam menjadi tidak beraturan. Hal ini mungkin karena intervensi pengobatan 

atau komplikasi yang dapat terjadi lebih awal. Pada anak khususnya balita, 

demam tinggi dapat menimbulkan kejang (Menkes, 2006). 

b. Gangguan Saluran Pencernaan  

Sering ditemukan bau mulut yang tidak sedap karena demam yang lama. 

Bibir kering dan kadang-kadang pecah-pecah. Lidah kelihatan kotor dan ditutupi 

selapu putih. Ujung dan tepi lidah kemerahan dan tremor, dan penderita anak 

jarang ditemukan. Pada umumnya penderita sering mengeluh nyeri perut, 

terutama region epigastrik (nyeri ulu hati), disertai nausea, mual dan muntah. Pada 

awal sakit sering meteorismus dan konstipasi. Pada minggu selanjutnya kadang-

kadang timbul diare  (Menkes, 2006). 

c. Gangguan Kesadaran 

Umumnya terdapat gangguan kesadaran yang kebanyakan berupa 

penurunan kesadaran ringan. Sering ditemukan kesadaran apatis dengan kesadaran 

separti berkabut (tifoid). Bila klinis berat  bias sampai koma (Menkes, 2006). 

d. Hepatosplenomegali 

Hati dan atau limpa, ditemukan sering membesar. Hati terasa kenyal dan 

nyeri tekan (Menkes, 2006). 
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e. Bradikardia Relatif  

Bradikari relatif sering tidak ditemukan, mungkin karena teknis 

pemeriksaan yang sulit dilakukan. Bradikardi relatif adalah peningkatan suhu 

tubuh yang tidak diikuti oleh peningkatan frekuensi nadi. Patokan yang sering 

dipakai adalah bahwa setiap peningkatan suhu 1°C tidak diikuti peningkatan 

frekuensi nadi 8 denyut dalam 1 malam (Menkes, 2006). 

d. Diagnosis 

Untuk mengetahui seseorang terkena tipus atau tidak harus di lihat gejala-

gejala kliniknya dan harus dilakukan pemeriksaan laboratorium karena penderita 

sering mengalami: 

1) Penurunan sel darah putih 

2) Anemia rendah karena pendarahan pada usus 

3) Jumlah trombosit menurun dari keadaan normal 

4) Menemukan bakteri Salmonella typhi pada kotoran, darah dan urin (Zulkoni, 

2010). 

Diagnosa demam tifoid ditegakkan melalui 3 metode, yaitu diagnosis klinis, 

diagnosis mikrobiologis, dan diagnosa serologis. Gambaran klinis klasik yang 

umum ditemui pada penderita demam tifoid adalah minggu pertama: demam lebih 

dari 40°C, nadi yang lemah bersifat dikrotik, dengan denyut nadi 80-100 per 

menit. Minggu kedua:  suhu tetap tinggi, penderita mengalami delirium, lidah 

tampak kering mengkilat, denyut nadi cepat. Tekanan darah menurun dan limpa 

dapat diraba. Minggu ketiga: bila keadaan membaik : suhu turun, gejala dan 

keluhan berkurang, bila keadaan memburuk, penderita mengalamai delirium, 
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stupor, otot-otot bergerak terus, terjadi inkontinesia alvi dan urine atau tidak bias 

menahan BAB/BAK. Selain itu terjadi meteorisme (perut kembung) dan timpani, 

dan tekanan darah abdomen meningkat, disertai nyeri perut. Penderita kemudian 

kolaps, dan akhirnya meninggal dunia akibat terjadinya degenerasi miokardial 

toksik. Minggu keempat: bila keadaan membaik, penderita akan mengalami 

penyembuhan (Soedarto, 2007). 

Diagnosis mikrobiologi merupakan metode diagnosis yang paling spesifik. 

Kultur darah dan sumsung tulang positif pada minggu pertama dan kedua, 

sedangkan minggu ketiga dan keempat kultur tinja dan kultur urine positif kuat. 

Pada diagnosis serologik untuk memantau antibodi terhadap antigen O dan 

antigen H dideteksi dengan tes Widal (uji aglutinasi). Titer aglutinin 1/1200 atau 

terjadi kenaikan titer lebih 4 x menunjukan tes Widal positif, berarti demam tifoid 

sedang berlangsung akut. Pemeriksaan darah menunjukan Hb yang rendah dan 

adanya leukositopenia (Soedarto, 2007). 

e. Tata laksana pengobatan dan perawatan 

Berdasarkan Standar pelayanan medik (SPM) tahun 2002 RSUD 

Banyudono Kabupaten Boyolali kriteria diagnosis demam tifoid adalah sebagai 

berikut: 

1) Demam tifoid adalah demam tinggi lebih dari 7 hari disertai sakit kepala. 

2) Kesadaran menurun. 

3) Gejala traktus gastrointestinal : obstipasi. 

4) Lidah kotor, hepatosplenomegali. 

5) Bradikardi relatif.   



10 

 

 Diagnosis bandingnya adalah: 

1) Infeksi karena virus (Dengue, influenza). 

2) Malaria. 

3) Bronkopneumonia. 

 Pemeriksaan penunjang adalah: 

1) Laboratorium : darah rutin, urine lengkap. 

2) Rontgen paru.  

3) Tes widal. 

4) Kultur kuman. 

Pengobatan Demam Tifoid 

 Terapi demam tifoid adalah kloramfenikol 2 g/hari atau kotrimoksasol 2 x 2 

tablet, diberikan sampai 7 hari bebas panas disertai dengan tirah baring, dan diet 

lunak. Penyulitnya adalah toksis, perforasi usus mengakibatkan peritonitis dan 

pendarahan usus. Lama perawatan umumnya 14-17 hari bebas panas, dan masa 

pemulihan selama 7 hari (Anonim, 2002). 

f. Antimikroba 

Pemberian antimikroba bertujuan untuk menghentikan dan mencegah 

penyebaran kuman. 

Tabel 1 Contoh Produk Antimikroba Demam Tifoid Pada Anak 

Nama Produk Indikasi  Produsen  Komposisi Dosis  
Kloramfenikol  Infeksi akut yang 

disebabkan oleh 
Salmonella Typhi. 
 

   

Colsancetin   Sanbe  Kloramfenikol 
250 mg/kapsul. 
Kloramfenikol 
palmitat setara 
dengan 

50 mg/kgBB/hr 
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kloramfenikol 125 
mg/5ml suspence 

Colme   Interbat  Kloramfenikol  `1/2 – 1 sdt tiap 6-8 
jam 

Fenicol   Armoxindo 
Farma  

Kloramfenikol  25-50 mg/kgBB/tiap 
6 jam dlm dosis 
terbagi 

Kalmicetine   Kalbe Farma  Kloramfenikol  50 mg/kgBB dalam 
dosis terbagi 3-4 x/hr 

Empeecetin   Nufarindo  Kloramfenikol  50 mg/kgBB dalam 
dosis terbagi 4 x/hr. 

Licoklor   Berlico Mulia 
Farma  

Kloramfenikol  50 mg/kgBB dalam 
dosis terbagi 3- 4 
x/hr. 

Palmicol   Otto  Kloramfenikol  50 mg/kgBB/hr 
dalam 3-4 dosis 
terbagi 

Lanacetine   Landson  Kloramfenikol  25-50 mg/kgBB/hr 
dalam dosis terbagi. 
Selam 3-7 hari. 

Xepanicol   Metiska 
Farma  

Kloramfenikol 
palmitate  

50-100 mg/kgBB/hr, 
tiap 6 jam  

Tiamfenikol Untuk pengobatan 
tipus, paratipus 

   

Corsafen   Corsa Thiamphenicol  50 mg/kgBB/hr 
terbagi dalam 3-4 
dosis 

Genicol   Guardian 
Pharmatama 

Thiamphenicol  20-40 mg/kgBB/hr 

Kalticol   Kalbe Farma Thiamphenicol  20-30 mg/kgBB/hr, 
dapat ditingkatkan 
sampai 50 
mg/kgBB/hr 

Thiamycin   Interbat  Thiamphenicol 20-30 mg/kgBB/hr 
Thislacol   Metiska 

Farma  
Thiamphenicol 20-30 mg/kgBB/hr 

dalam dosis terbagi, 
diberikan tiap 6-8 
jam 

Venacol   Mugi labs  Thiamphenicol 30-50 mg/kgBB/hr 
Zumatab   Sandoz  Thiamphenicol 50 mg/kgBB/hr, 

dalam 3-4 dosis 
terbagi. 

Sendicol   Coronet  Thiamphenicol 20-40 mg/kgBB/hr 
dibagi 3-4 dosis 

Lanacol   Landson  Thiamphenicol 25-40 mg/kgBB/hr 
terbagi dalam 4 dosis. 

Lipafen   Hexpharm Thiamphenicol 20-30 mg/kgBB/hr 
dalam dosis terbagi 
tiap 6-8 jam. 

Comthycol   Combiphar  Thiamphenicol 50 mg/kgBB/hr 
terbagi dalam 3-4 
dosis 

Kotrimoksasol Infeksi yang 
disebabkan oleh 
Salmonella. 
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Sanprima   Sanbe  Sulfamethoxazole 
400 mg dan 
Trimethoprim 80 
mg). per tab forte 
SMZ 80 mg, TM 
160 mg. per 5 ml 
sir SMZ 200 mg, 
TM 40 mg. 

6-12 thn 2 sdt, 6 bln-
5 thn 1 sdt, dosis 
diberikan 2 x/hr. 

Trimoxul   Interbat  Sulfamethoxazole 
400 mg dan 
Trimethoprim 80 
mg). per tab forte 
SMZ 800 mg, TM 
160 mg. per 10 ml 
sirup SMZ 400 
mg dan TM 80 
mg. 

6-12 thn ½ -1 tab, 2-5 
thn ¼ -1/2 tab, 6 bln-
2 thn ¼ tab  

Bactoprim 
Combi  

 Combiphar  Sulfamethoxazole 
(SMZ) dan 
Trimethoprim 
(TM) 

5-12 thn 1 tab, 1-5 
thn ½ tab, dosis 
diberikan 2x/hr 

Bactricid   Soho  Sulfamethoxazole 
(SMZ) dan 
Trimethoprim 
(TM) 

6-12 thn 5-10 ml, 2-5 
thn 2,5-5 ml, 6 
minggu-2 thn 2,5 ml, 
diberikan 2 x/hr 

Trimezol   Mugi Labs Sulfamethoxazole 
(SMZ) dan 
Trimethoprim 
(TM) 

6-12 thn ½  tab 2 
x/hr, susp 6-12 thn 5-
10 ml, diberikan 2 
x/hr 

Spectrem   Armoxindo 
Farma  

Sulfamethoxazole 
(SMZ) dan 
Trimethoprim 
(TM) 

 6-12 thn 1 tab, 2-5 
thn ½ tab. Sir 6-12 
thn 2 sdt, 2-5 thn 1 
sdt, < 2 thn ½ sdt, 
sirh dosis diberikan 2 
x/hr 

Bactrizol  Corsa  Sulfamethoxazole 
(SMZ) dan 
Trimethoprim 
(TM) 

6-12 thn 1 tab, 2-5 
thn ½ tab. Kapl forte 
6-12 thn ½ kapl. Sir 
6-12 thn 2 sdt, 2-
5bthn 1 sdt, 6 
minggu-1 thn ½ sdt. 
Semua dosis 
diberikan 2 x/hr. 

Kaftrim   Kimia Farma  Sulfamethoxazole 
(SMZ) dan 
Trimethoprim 
(TM) 

Sir 6-12 thn 2 sdt, 6 
bln-6 thn 1 sdt, 2-6 
bln ½ sdt. Diberikan 
2 x/hr. 

Ampisilin Infeksi saluran 
pencernaan yang 
disebabkan oleh 
Salmonella (termasuk 
S. typhosa). 

   

Viccillin   Meiji  Ampicillin  150 mg/kgBB/hr. 
lama terapi 5-14 hr.5 

Xepacillin   Metiska farma Ampicillin 50-100 mg/kgBB/hr 
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trihydrate dalam 3-4 dosis. 
Opicillin   Otto  Ampicillin 

trihydrate 
<20 kg 50-100 
mg/kgBB/hr, 
diberikan dalam dosis 
terbagi tiap 6 jam. 

Ampi   Interbat  Ampicillin 
trihydrate 

5-10 thn 125-250 mg. 
2-5 thn 125 mg. < 2 
thn 62,5 mg, 
diberikan 4 x/hr 

Abdimox   Tunggal 
Idaman Abdi  

Ampicillin 
trihydrate 

< 10 thn 50-100 
mg/kgBB/hr dalam 
dosis terbagi 

Bintapen   Hexpharm  Ampicillin 
trihydrate 

Sir 0-1 thn 2,5-5 ml, 
2-5 thn 5-10 ml, 6-10 
thn 10-15 ml. 
Diberikan tiap 6 jam. 

Polypen   Combiphar  Ampicillin 
trihydrate 

50-100 mg/kgBB/hr 

Amoksilin  Infeksi saluran 
pencernaan yang 
disebabkan oleh 
Salmonella (termasuk 
S. typhosa). 

   

Intermoxil   Interbat Amoxcillin 
trihydrate 

< 20 kg 20-40 
mg/kgBB/hr/8 jam, < 
10 thn 125-250 mg 
3x/hr 

Ikamoxyl   Ikapharmindo Amoxicillin 500 
mg, clavulanic 
acid 125 mg 

2-10 thn 125 mg 3 
x/hr, < 2 thn 62,5-125 
mg 3x/hr 

Pehamoxil   Phapros Amoxicillin < 20 kg 20-40 
mg/kgBB/hr 

Bellacid   Soho  Amoxillin 
trihydrate 

2-10 thn 125 mg, 0-2 
thn 62,5-125 mg 3 
x/hr 

Corsamox   Corsa   Amoxillin 
trihydrate 

< 20 kg 20-40 
mg/kgBB/hr/8 jam 

Ethimox   Ethica  Amoxillin 
trihydrate 

25-50 mg/kgBB/hr 
terbagi 3 dosis 

Kalmoxillin   Kalbe Farma Amoxillin 
trihydrate 

25-50 mg/kgBB/hr 
terbagi dalam 3 dosis 

Opimox   Otto Amoxillin 
tryhidrate 

20-40 mg/kgBB/hr 
dalam 3 dosis 
terbagitiap 8 jam 

Topcillin   Kalbe Farma  Amoxillin 
tryhidrate 

100 mg/kgBB/hr atau 
1-1,5 g tiap 6 jam 

Sefalosporin 
generasi 3 

Untuk mengobati 
sejumlah besar 
infeksi parah yang 
diakibatkan oleh 
organisme-organisme 
yang resisten 
terhadap obat lain. 

   

Cefila   Lapi   Cefixime   1,5-3 mg/kgBB/hr 2 
x/hr 
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Cefspan   Kalbe Farma Cefixime  1,5-3 mg/kgBB/hr 2 
x/hr 

Fixam   Solas  Cefixime  10-15 mg/kgBB/hr 
selama 2 minggu 

Cefixime 
Hexphram  

 Hexphram  Cefixime  10-15 mg/kgBB/hr 
selama 2 minggu 

Cefotaxime   Generic  Cefotaxime  Injeksi 0, 5 g/vial, 1 
g/vial, 2 g/vial 

Cefoxal   Sandoz  Cefotaxime  Serbuk injeksi 1 
g/vial 

Taximax   Nufarindo  Cefotaxime Serbuk injeksi 0, 5 
g/vial, 1 g/vial 

Ceftriaxone   Generic  Ceftriaxone  Serbuk injeksi 250 
mg/vial, 0,5 g/vial, 1 
g/vial 

Trixon   Phaphros  Ceftriaxone  Sebuk injeksi 1 g/ 
vial 

Ceclor    Tempo Sefaklor  Kapsul 375 mg, 500 
mg, serbuk kering 
125/5ml, 250 mg/5ml 

Fluorokuinolon  Aktif terhadap Gram 
positif dan aktivitas 
yang besar terhadap 
agen-agen 
pneumonia. 

   

Cefila   Lapi   Cefixime   1,5-3 mg/kgBB/hr 2 
x/hr 

Cefspan   Kalbe Farma Cefixime  1,5-3 mg/kgBB/hr 2 
x/hr 

Fixam   Solas  Cefixime  10-15 mg/kgBB/hr 
selama 2 minggu 

Cefixime 
Hexphram  

 Hexphram  Cefixime  10-15 mg/kgBB/hr 
selama 2 minggu 

Cefotaxime   Generic  Cefotaxime  Injeksi 0, 5 g/vial, 1 
g/vial, 2 g/vial 

Cefoxal   Sandoz  Cefotaxime  Serbuk injeksi 1 
g/vial 

Taximax   Nufarindo  Cefotaxime Serbuk injeksi 0, 5 
g/vial, 1 g/vial 

Ceftriaxone   Generic  Ceftriaxone  Serbuk injeksi 250 
mg/vial, 0,5 g/vial, 1 
g/vial 

Trixon   Phaphros  Ceftriaxone  Sebuk injeksi 1 g/ 
vial 

Ceclor    Tempo Sefaklor  Kapsul 375 mg, 500 
mg, serbuk kering 
125/5ml, 250 mg/5ml  

Sumber : IONI 2008, MIMS 2009/2010 
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g. Terapi Simptomatik 

Terapi simptomatik dapat diberikan dengan pertimbangan untuk perbaikan 

keadaan umum penderita : Roboransia/vitamin, antipiretik untuk kenyamanan 

penderita, terutama untuk anak-anak, dan antiemetik diperlukan bila penderita 

muntah berat (Menkes,2006). 

2. Komplikasi Demam Tifoid 

Komplikasi demam tifoid dibedakan menjadi dua yaitu: 

a. Komplikasi pada usus berupa pendarahan usus, perforasi usus dan peritonitis. 

b. Komplikasi diluar usus berupa bronkitis, bronkopneumonia, ensefalopati, 

kolesistitis, meningitis dan kronik karier (Rampengan, 2008). 

Diagnosis untuk komplikasi tifoid adalah secara klinis, dibantu oleh 

pemeriksaan penunjang seperti laboratorium dan radiologi. Monitor selama 

perawatan harus terlaksana dengan baik, agar komplikasi dapat terdeteksi secara 

dini.  

a. Tifoid toksik adalah diagnosis klinis. Penderita dengan sindrom demam tifoid 

dengan panas tinggi yang disertai dengan kekacauan mental hebat, kesadaran 

menurun, mulai dari delirium sampai koma. 

b. Syok septik, penderita dengan sindrom tifoid, panas tinggi serta gejala-gejala 

toksemia yang berat. Didapatkan gejala gangguan homodinamika seperti tensi 

turun, nadi halus dan cepat, keringat dingin. 

c. Perdarahan dan perforasi, komplikasi perdarahan di tandai dengan 

hematoshezia. Tapi dapat juga diketahui dengan pemeriksaan laboratorium 
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terhadap feses. Komplikasi perforasi ditandai dengan gejala-gejala akut 

abdomen dan peritonitis. Didapatkan gas bebas dalam rongga. 

d. Hepatitis tifosa adalah diagnosis kinis, dimana didapatkan kelainan yang 

ikterus, hepatomegaly dan kelainan test fungsi hati. 

e. Pankreatitis tifosa adalah diagnosis klinis dimana didapatkan pertanda 

pankreatitis akut dengan peningkatan enzim lipase dan amylase. Dapat dibantu 

dengan USG atau CT. Scan. 

f. Pneumonia juga diagnosis klinis, dimana didapatkan petanda pneumonia. 

Diagnosis dapat dibantu dengan foto polos toraks (Menkes, 2006). 

3. Pencegahan pada Demam Tifoid 

Bila seseorang menderita penyakit ini kemungkinan besar makanan atau 

minuman yang dikonsumsi tercemar bakteri. Hindari  jajanan di pinggir jalan 

yang sanitasinya kurang bersih atau telur ayam yang dimasak setengah matang 

pada kulitnya tercemar tinja ayam yang mengandung bakteri Salmonella typhi, 

kotoran, atau air kencing dari penderita tipes. Usaha yang bisa dilakukan untuk 

mencegah penyakit ini adalah: 

a. Dari sisi manusia  

1) Vaksinasi untuk mencegah agar seseorang terhindar dari penyakit tifoid, 

kini sudah ada vaksin tipes atau tifoid yang disuntikkan atau diminum dan 

dapat melindungi seseorang dalam waktu 3 tahun. 

2) Pendidikan kesehatan pada masyarakat: hygiene, sanitasi, personal hygiene. 

b. Dari sisi lingkungan hidup 

Secara umum, untuk memperkecil tercemar S.typhi, maka setiap individu 

harus memperhatikan kualitas makanan dan  minuman yang mereka konsumsi. 
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Penurunan endemisitas suatu negara/daerah tergantung pada baik buruknya 

pengadaan sarana air dan pengaturan pembuangan sampah serta tingkat kesadaran 

individu terhadap hygiene pribadi. Imunitas aktif dapat membantu menekankan 

angka kejadian demam tifoid (Soedarmo dkk, 2002). 

Sekarang  ini dikenal tiga macam vaksin untuk penyakit demam tifoid yaitu 

yang berisi kuman yang dimatikan, kuman hidup dan komponen Vi dari 

Salmonella typhi. Vaksin yang berisi kuman Salmonella typhi, S. paratyphi A, S. 

paratyphi B yang dimatikan (TBA vaccine) telah puluhan tahun digunakan dengan 

cara pemberian suntikan subkutan, namun vaksin ini hanya memberikan daya 

kekebalan yang terbatas, dan efek samping lokal pada tempat suntikan yang cukup 

sering. Vaksin yang berisi kuman Salmonella typhi hidup yang dilemahkan  (Ty-

21a) diberikan peroral tiga kali dengan interval pemberian selang sehari, memberi 

daya perlindungan 6 tahun. Vaksin Ty-21a diberikan pada anak berumur diatas 2 

tahun. Pada penelitian dilapangan didapat hasil efikasi proteksi yang berbanding 

terbalik dengan derajat transmisi penyakit. Vaksin yang berisi komponen Vi dari 

Salmonella tyhpi diberikan secara intramuskular memberikan perlindungan 60-

70% selama 3 bulan (Soedarmo dkk, 2002). 

4. Penggunaan Obat Secara Rasional 

Penggunaan obat yang paling banyak digunakan secara tidak rasional ialah 

antibiotika, yaitu penggunaan-penggunaan yang berlebih, seperti penggunaan 

untuk indikasi yang tidak jelas, penggunaan dalam dosis yang kurang, cara 

pemberian, waktu dan lama pemberian antibiotika yang tidak memadai. 

Penggunaan antibiotik yang tidak rasional dapat memberikan berbagai dampak 
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negatif, antara lain dapat menimbulkan efek samping atau toksisitas yang tidak 

perlu, mempercepat terjadinya resisten, menyebarluasnya infeksi dengan kuman 

yang telah resisten, terjadinya resiko kegagalan terapi, serta meningkatnya biaya 

pengobatan. Penggunaan obat secara rasional memerlukan beberapa kriteria, 

diantaranya adalah indikasi yang tepat, pemilihan obat yang tepat, dosis dan 

pemakaian yang tepat, dan penilaian terhadap kondisi pasien yang tepat (Munaf, 

2009). 

 Penilaian terhadap kondisi pasian yang tepat berarti mencakup 

pertimbangan apakah ada kontraindikasi, atau ada kondisi-kondisi pasien khusus 

yang memerlukan penyesuaian dosis (misalnya adanya kegagalan ginjal) yang 

memerlukan penyesuaian dosis secara individual. Untuk menentukan indikasi 

yang tepat diperlukan penentuan diagnosis penyakit yang tepat. Dalam pemilihan 

obat yang tepat diperlukan beberapa pertimbangan yaitu manfaat (efektifitas/mutu 

obat telah terbukti secara pasti), resiko pengobatan dipilih yang paling kecil untuk 

pasien dan setara dengan manfaat yang diperoleh, harga dan biaya obat dipilih 

yang paling sesuai dengan kemampuan pasien dan bermanfaat, jenis obat yang 

dipilih tersedia dipasaran dan mudah didapat, dan obat tunggal, sesedikit 

kombinasi. Cara pemberian obat dan dosis yang tepat memerlukan pertimbangan 

farmakokinetika, yaitu rute pemberian, besar dosis, frekuensi pemberian, dan 

lama pemberian (Munaf, 2009). 

5. Evaluasi Penggunaan Obat 

 Evaluasi penggunaan obat adalah suatu proses yang terus-menerus, sah 

secara organisasi, terstruktur diajukan untuk memastikan bahwa obat digunakan 
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secara tepat, aman, dan bermanfaat, kriteria dapat ditetapkan oleh PFT untuk 

meningkatkan  penggunaan obat yang tepat. Ada 3 jenis kriteria penggunaan obat 

yaitu kriteria diagnosis, kriteria penulisan resep, dan kriteria spesifik obat. Kriteria 

diagnosis mengidentifikasi indikasi penggunaan obat formularium yang dapat 

diterima di rumah sakit. Kriteria penulisan resep mengidentifikasi penulis  yang 

disetujui menggunakan obat formularium atau golongan obat tertentu, sedangkan 

kriteria spesifik obat memperkenalkan dosis, frekuensi pemberian, lama terapi 

yang disetujui, atau aspek lain yang spesifik pada penggunaan obat dari suatu obat 

formularium. EPO harus mengukur dan membandingkan hasil yang dialami 

penderita yang diberi obat atau tidak diberi obat, terhadap kesesuaian dengan 

kriteria atau pedoman yang telah disetujui. Berdasarkan informasi kriteria atau 

pedoman dapat direvisi, kepatuan dapat didorong, program pendidikan dapat 

dimulai, atau perubahan dapat dibuat terhadap sistem formularium (Siregar, 

2003). 


