
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Antibiotik merupakan obat yang paling banyak digunakan, terkait dengan 

banyaknya kejadian infeksi bakteri yang diderita oleh banyak orang. Disamping 

itu penggunaan antibiotik dapat menimbulkan masalah resistensi dan efek obat 

yang tidak dikehendaki ( Juwono, 2004)  

Salah satu penyakit infeksi adalah demam tifoid, penyakit ini sering 

dijumpai pada anak-anak dan dewasa muda. Frekuensi paparan lebih sering pada 

kelompok ini, karena sering makan makanan dari luar dan belum menyadari 

pentingnya higiene dan sanitasi. Kemungkinan lain adalah karena sistem 

kekebalan mereka yang masih belum pernah atau sering terpapar kuman penyebab 

penyakit ini, sehingga belum terbentuk kekebalan yang memadai pada kelompok 

ini ( Sekartini dkk, 2003)  

Penyebab penyakit ini adalah bakteri golongan Salmonella yang memasuki 

tubuh penderita melalui saluran pencernaan. Ada dua sumber penularan 

Salmonella typhi, yaitu pasien dengan demam tifoid dan yang lebih sering carrier.

Orang tersebut mengekskresi (mengeluarkan) 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).  



Saat ini demam tifoid merupakan penyakit endemik di Indonesia. 

Prevalensi demam tifoid di Indonesia diperkirakan 350-810 kasus/100.000 

penduduk per tahun atau kurang lebih sekitar 600.000-1,5 juta kasus setiap tahun. 

Delapan puluh sampai sembilan puluh persen dari angka di atas adalah anak 

berusia 2-19 tahun. Demam tifoid menduduki peringkat kedua di antara penyakit 

usus setelah gastroenteristis ( Sekartini dkk, 2003) 

Berdasarkan laporan pola penyakit dari unit rekam medik RSU Pandan 

Arang Boyolali tercatat setiap tahunnya demam tifoid masih merupakan penyakit 

yang menduduki peringkat ke 13 besar penyakit di rawat inap.  

Penggunaan dengan Antibiotik merupakan suatu kelompok obat yang 

paling sering digunakan untuk penyakit infeksi saat ini. Menurut perkiraan sampai 

sepertiga pasien rawat inap mendapat antibiotik ( Lim, 1997). Pemberian 

antibiotik khususnya kloramfenikol dapat mengurangi komplikasi dan angka 

kematian. Dalam 48 jam setelah pemberian antibiotik, penderita akan merasa 

lebih baik dan dalam 4-5 hari suhu badan akan kembali normal. Masa inkubasi 

demam tifoid berlangsung selama 7-14 hari (bervariasi antara 3-60 hari) 

tergantung jumlah dan strain kuman yang tertelan ( Soegijanto, 2002). 

Pada umumnya terapi demam tifoid meliputi nutrisi yang memadai, 

menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit, pemberian antibiotik dan mencegah 

serta mengatasi komplikasi yang terjadi. Kortikosteroid hanya diberikan pada 

penderita demam tifoid yang toksik. Obat standar yang digunakan untuk terapi 

demam tifoid untuk saat ini adalah kloramfenikol, amoksisilin, dan kotrimoksazol 

( Soegijanto, 2002). 



Penggunaan antibiotika yang tidak benar dapat menimbulkan kegagalan 

terapi dan berbagai masalah seperti : ketidak sembuhan penyakit, resistensi, 

meningkatnya efek samping obat dan munculnya supra infeksi. Berdasarkan 

uraian di atas maka perlu dilakukan suatu penelitian untuk mengetahui apakah 

penggunaan antibiotik untuk demam tifoid di RSU Pandan Arang Boyolali sudah 

sesuai dengan standar rumah sakit?.  

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diungkapkan, maka perumusan 

masalah dari penelitian ini adalah : “Bagaimana penggunaan antibiotik dalam 

pengobatan demam tifoid di RSU Pandan Arang Kabupaten Boyolali”? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun penelitian yang dilakukan di RSU Pandan Arang Boyolali 

mempunyai tujuan yaitu : untuk mengetahui apakah penggunaan antibiotik yang 

meliputi jenis antibiotik, dosis dan lama pemakaian pada pasien anak demam 

tifoid di instalasi rawat inap RSU Pandan Arang Boyolali sudah sesuai dengan 

standar rumah sakit yang ada? 



D. Tinjauan Pustaka 

1. Demam tifoid 

Sinonim dari demam tifoid adalah typhoid and para typhoid fever, enteric 

fever, typhus and paratyphus abdominalis ( Juwono, 2004). Demam tifoid atau 

thypus abdominalis adalah suatu infeksi akut yang terjadi pada usus halus yang 

disebabkan oleh Salmonella Typhi. Demam tifoid dapat ditemukan pada semua 

umur. Infeksi terjadi setelah penderita minum atau makan makanan yang 

mengandung kuman Salmonella Typhi. Kuman ini merupakan sumber infeksi 

yang mempunyai kemampuan terbesar untuk bertahan dalam fagosit                    

( Zulkarnain, 2001). 

Di Indonesia penyakit demam tifoid cukup banyak, ditemukan hampir 

sepanjang tahun. Kurangnya pemeliharaan kebersihan, pola makan yang tidak 

teratur dan menyantap makanan yang kurang bersih merupakan penyebab 

timbulnya penyakit ini ( Sekartini dkk, 2003). 

  Penyakit ini merupakan penyakit yang sangat menular dan penularannya 

melalui air dan makanan yang tercemar oleh air seni dan kotoran penderita. 

Sumber penularan penyakit ini tidak selalu harus dari penderita, ada penderita 

yang sudah mendapat pengobatan dan sembuh, tapi di dalam air seni dan 

kotoranya masih mengandung bakteri, penderita ini disebut sebagai pembawa 

(carrier) ( Sekartini dkk, 2003). 

Dalam minggu pertama, keluhan dan gejala mirip dengan penyakit infeksi 

akut pada umumnya, yaitu demam, nyeri kepala, nyeri otot, tidak nafsu makan, 

mual, muntah, perasaan tidak enak di perut, tidak dapat buang air besar atau 



justru diare. Dalam dua minggu gejalanya menjadi lebih jelas seperti demam, 

lidah tifoid (kotor ditengah, tepi dan ujung merah dan gemetar), pembengkakan 

hati dan gangguan kesadaran. 

Demam tifoid yang berat dapat memberikan komplikasi. Komplikasi 

demam tifoid dibagi menjadi : 

a. Komplikasi intestinal1) Perdarahan usus2) Perforasi usus3) Ileus paralitik 

b. Komplikasi ekstraintestinal 

1) Komplikasi kardiovaskuler : kegagalan sirkulasi perifer, miokarditis, 

trombosis, dan tromboflebitis 

2) Komplikasi darah : anemia hemolitik, trombositopenia dan atau 

disseminated intravascular coagulation (DIC) dan sindrom uremia 

hemolitik. 

3) Komplikasi paru : pneumonia, empiema dan pleuritis 

4) Komplikasi hepar dan kandung empedu : hepatitis dan kolestitis 

5) Komplikasi ginjal : glomerulonefritis, pielonefritis dan perinefritis 

6) Komplikasi tulang : osteomielitis, periostitis, spondilitis dan artritis. 

7) Komplikasi neuropsikiatrik : delirium, meningismus, meningitis, 

polineuritis, polineuritis perifer, psikosis dan sindrom katatonia            

(Waas, 2003). 



2. Patogenesis 

Patogenesis demam tifoid adalah setelah kuman Salmonella typhi lolos 

masuk ke duodenum dan akan bermultiplikasi sebelum mencapai kelenjar limfe 

(plak peyer). Di dalam plaque peyeri multiplikasi dilanjutkan kemudian masuk 

sirkulasi darah, sampai di hati dan kandung empedu (bakteremia ke-1). 

Multiplikasi kuman dipacu oleh empedu yang merupakan media yang baik 

untuk pertumbuhan, selanjutnya bersama empedu kuman Salmonella typhi turun 

ke dalam usus/ileum dan akan menuju kembali ke dalam plak peyer. Saat itu 

kuman mulai dikenali oleh neutrofil dan fagosit  yang memfagositnya. Namun 

kuman Salmonella typhi mempunyai kemampuan untuk bertahan dan 

berkembang dalam fagosit dan sel RES (Retikulo Endotelial Sistem).

Bakteremia ke-2 terjadi dimana pada saat itu terdapat kuman bebas dan intrasel. 

Diperkirakan 60% kuman berada di dalam intra sel makrofag dan 40% berada 

bebas di luar sel. Gejala klinis mulai nyata saat makrofag rusak (disrupsi), 

setelah membebaskan sitokin, kuman Salmonella Typhi ke dalam sirkulasi 

peredaran darah ( Zulkarnain, 2001). 

  Bila terjadi komplikasi pendarahan dan perforasi intestinal, kuman 

menembus lamina propia. Masuk aliran limfe mencapai kelenjar limfe 

mesenterial dan masuk aliran darah melalui duktus torasikus Salmonella Typhi

bertempat di plak peyer, limfa, hati dan bagian-bagian lain sistem retikulo 

endotelial. Semula disangka demam dan gejala toksemia pada demam tifoid 

disebabkan oleh endotoksemia. Endotoksin Salmonella typhi berperan pada 



patogenesis demam tifoid, karena membantu terjadinya proses inflamasi lokal 

pada jaringan tempat Salmonella typhi berkembang biak. Demam pada tifoid 

disebabkan karena Salmonella Typhi dan endotoksinnya merangsang sintesis 

pelepasan zat pirogen oleh leukosit pada jaringan yang meradang ( Juwono, 

2004). 

3. Manifestasi Klinis 

Manifestasi klinis demam tifoid pada anak tidak khas dan sangat 

bervariasi. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi manifestasi klinis dan 

beratnya penyakit adalah strain Salmonella typhi, jumlah mikroorganisme yang 

tertelan, keadaan umum, status nutrisi, status imunologi dan faktor genetik. 

Pemberian antibiotik khususnya kloramfenikol dapat mengubah perjalanan 

penyakit, mengurangi komplikasi dan angka kematian. Dalam 48 jam setelah 

pemberian antibiotika penderita akan merasa lebih baik dan dalam 4-5 hari suhu 

badan kembali normal. Namun demikian masih ada kemungkinan penderita 

mengalami pendarahan dan perforasi usus atau kekambuhan. Mengingat masih 

banyak kasus demam tifoid di daerah endemis datang pada tahap lanjut, perlu 

diketahui perjalanan penyakit demam tifoid yang klasik. Masa inkubasi demam 

tifoid berlangsung selama 7-14 hari (bervariasi antara 3-60 hari) bergantung 

jumlah dan strain kuman yang tertelan. Selama masa inkubasi penderita tetap 

dalam keadaan asimtomatis ( Soegijanto, 2002). 

 Onset penyakit berjalan secara perlahan tetapi bisa juga timbul secara tiba-

tiba. Demam makin lama makin tinggi tetapi dapat pula remiten atau menetap. 



Pada awalnya suhu meningkat secara bertahap menyerupai anak tangga selama 

2-7 hari, panas lebih tinggi pada sore dan malam hari. Setelah suhu mencapai 

sekitar 40 oC kemudian akan menetap selama minggu kedua, mulai menurun 

secara tajam pada minggu ketiga dan mencapai normal kembali pada minggu 

keempat ( Soegijanto, 2002). 

Pada saat awal demam penderita biasanya mengalami gejala yang mirip 

sindroma flu (Flu like syndrome) yaitu sakit kepala, malaise, nyeri menelan, 

anoreksia, nyeri perut, nyeri otot dan nyeri sendi. Nyeri menelan disebabkan 

karena iritasi mukosa mulut yang mengering. Selama hari pertama beberapa 

pasien mengalami batuk dan keadaannya menyerupai bronkitis akut (15%). 

Penderita dapat mengalami diare, tetapi lebih sering didapatkan konstipasi. 

Epistaksis yang biasa ditemukan sebelum era antibiotika sekarang lebih jarang 

ditemukan pada anak-anak dibandingkan pada orang dewasa. Biasanya pada 

anak berunur dibawah 5 tahun terutama dengan disertai riwayat kejang berulang 

( Soegijanto, 2002). 

 Pada akhir minggu pertama demam sekitar 38,8 oC – 40 oC, penderita 

mengeluh sakit kepala hebat, tampak apatis, bingung dan lelah. Pada saat panas 

tinggi mulut menjadi kering karena saliva berkurang, lidah tampak kotor dilapisi 

selaput putih sampai kecoklatan, dan kadang-kadang masih merngalami batuk    

( Soegijanto, 2002).  

Pada minggu kedua suhu tubuh mencapai 38,3 oC - 39,4 oC, dengan 

perbedaan suhu sekitar 0,5 oC pada pagi dan petang hari. Keadaan umum 

penderita makin menurun, apatis, bingung, lidah tertutup selaput tebal dan 



kehilangan nafsu makan dan minum. Didapatkan nyeri yang merata di daerah 

seluruh kuadran bawah, penumpukan tinja atau berkurangnya tonus lapisan otot 

intestin dan lambung ( Soegijanto, 2002).  

Pada minggu ketiga penderita mengalami tahapan typhoid state, yang 

ditandai dengan bingung, insomnia, dan lesu. Nodus peyer mungkin mengalami 

nekrotik dan ulserasi, sehingga sewaktu-waktu dapat timbul perdarahan dan 

perforasi. Saat ini penderita mengalami berak lembek dan berwarna kecoklatan 

atau kehijauan, tetapi mungkin penderita masih mengalami konstipasi. Pada 

akhir minggu ketiga suhu mulai menurun dan mencapai normal pada minggu 

berikutnya ( Soegijanto, 2002). 

4. Diagnosis 

Hingga kini berbagai penelitian dilakukan di berbagai tempat untuk 

mengetahui gejala dan tanda klinis demam tifoid pada anak. Penelitian tersebut 

menyimpulkan hasil yang bervariasi bergantung pada berbagai faktor: geografis, 

umur penderita, metode pemeriksaan dan strain yang dilakukan (Soegijanto, 

2002). 

Menegakkan diagnosis demam tifoid pada anak merupakan hal yang tidak 

mudah, mengingat gejala dan tanda-tanda klinis yang tidak khas, terutama pada 

penderita dibawah usia 5 tahun. Pada usia ini atau dengan bertambahnya umur 

lebih mudah menegakkan diagnosis mengingat dengan makin bertambahnya 

umur, gejala serta tanda klinis demam tifoid hampir menyerupai penderita 

dewasa seperti: demam selama 1 minggu atau lebih, lidah kotor, pembesaran 



limpa, hati dapat disertai diare maupun konstipasi ( Rampengan dan Laurenz, 

1995). 

Penegakan untuk kasus demam tifoid dapat dilakukan dengan 2 cara 

yaitu, cara klinis dan pemeriksaan laboratorium. Secara klinis demam tifoid 

pada anak biasanya ditemukan tanda-tanda sebagai berikut : 

a. Demam 

Demam makin lama makin tinggi tetapi dapat pula remiten atau 

menetap. Pada minggu pertama suhu tubuh meningkat secara bertahap 

menyerupai anak tangga selama 2-7 hari, demam menurun pada pagi 

hari dan meningkat lagi pada sore dan malam hari. Dalam minggu 

kedua, penderita terus berada dalam keadaan demam. Dalam minggu 

ketiga suhu badan berangsur-angsur turun dan kembali normal. 

b. Gangguan pada saluran pencernaan 

Pada mulut terdapat bau nafas yang tidak sedap, bibir kering dan pecah-

pecah (Ragaden), lidah ditutupi selaput putih kotor (Coated rongue),

ujung dan tepinya kemerahan, hati dan limpa membesar disertai nyeri 

pada perabaan.. 

c. Gangguan kesadaran 

Pada umumnya kesadaran penderita menurun walaupun tidak berapa 

dalam ( Zulkarnain, 2001). 

Manifestasi klinis pada anak umumnya bersifat lebih ringan, jika 

dibandingkan dengan penderita dewasa. Akibatnya lebih sulit untuk 



menegakkan diagnosis demam tifoid pada anak ( Rampengan dan Laurenz, 

1995). 

Sampai saat ini tes Widal merupakan reaksi serologis yang digunakan 

untuk membantu menegakkan diagnosis demam tifoid. Dasar tes Widal ini 

adalah reaksi antara antigen Salmonella typhi dengan antibodi yang terdapat 

pada serum penderita demam tifoid, juga pada orang yang pernah ketularan 

Salmonella dan pada orang yang pernah divaksinasi terhadap tifoid ( Soegijanto, 

2002). 

Antigen yang digunakan pada uji Widal adalah suspensi Salmonella yang 

sudah dimatikan dan diolah di laboratorium. Maksud uji Widal adalah untuk 

menentukan adanya aglutinin dalam serum penderita yang diduga menderita 

tifoid ( Juwono, 2004). 

Diagnosis pasti ditegakkan dengan ditemukannya bakteri Salmonella

dalam darah penderita. Dengan membiakkan darah pada 14 hari yang pertama 

dari penyakit. Selain itu tes Widal (O dan H aglutinin) mulai positif pada hari 

kesepuluh dan titer akan semakin meningkat sampai berakhirnya penyakit. 

Pengulangan tes Widal selang dua hari yang menunjukkan kenaikan progresif 

dari titer aglutinin (diatas 1:200) menunjukkan diagnosis positif dari infeksi 

aktif demam tifoid. Biakan tinja yang dilakukan pada minggu kedua dan ketiga 

serta biakan urin pada minggu ketiga dan keempat, juga dapat mendukung 

diagnosis, dengan ditemukannya Salmonella  ( Rampengan dan Laurenz, 1995). 

Pada demam tifoid dapat terjadi kekurangan darah dari ringan sampai 

sedang karena efek kuman yang menekan sumsum tulang. Lekosit dapat 



menurun hingga <3.000/mm3 dan ini ditemukan pada fase demam. Pemeriksaan 

serologis Widal (titer aglutinin OD) sangat membantu dalam diagnosis 

walaupun = 1/3 penderita memperlihatkan titer yang tidak bermakna  atau tidak 

meningkat. Uji Widal bermanfaat bila dilakukan pemeriksaan rutin tiap minggu 

dengan kenaikan titer sebanyak 4 kali. Beberapa laporan yang ada dari tiap 

daerah mempunyai nilai standar Widal tersendiri, tergantung endemisitas daerah 

tersebut. Misalnya: Surabaya titer OD>1/60, Manado OD>1/80, Yogyakarta 

titer OD>1/160, Jakarta titer OD>1/80, Ujung pandang titer OD 1/320 ( Kadang, 

2004). 

5. Pengobatan 

Penderita yang harus dirawat dengan diagnosis praduga demam tifoid 

harus dianggap dan dirawat sebagai penderita demam tifoid yang secara garis 

besar ada 3 bagian yaitu: 

a. Perawatan 

Pasien demam tifoid perlu dirawat di rumah sakit untuk isolasi, 

observasi dan pengobatan. Pasien harus tirah baring absolut sampai minimal 7 

hari bebas demam atau kurang lebih selama 14 hari. Maksud tirah baring 

adalah untuk mencegah terjadinya komplikasi perdarahan usus atau perforasi 

usus. Mobilisasi pasien dilakukan secara bertahap, sesuai dengan pulihnya 

kekuatan pasien. 

Pasien dengan kesadaran yang menurun, posisi tubuhnya harus diubah-

ubah pada waktu tertentu untuk menghindari komplikasi. Defekasi dan buang 



air kecil perlu diperhatikan, karena kadang-kadang terjadi obstipasi dan retensi 

air kemih. 

b. Diet 

Di masa lampau, pasien demam tifoid diberi bubur saring, kemudian 

bubur kasar dan akhirnya nasi sesuai dengan tingkat kesembuhan pasien. 

Pemberian bubur saring tersebut dimaksudkan untuk menghindari komplikasi 

perdarahan usus atau perforasi usus, karena ada pendapat bahwa usus perlu 

diistirahatkan. Banyak pasien yang tidak menyukai bubur saring, karena tidak 

sesuai dengan selera mereka. Karena mereka hanya makan sedikit keadaan 

umum dan gizi pasien semakin mundur dan masa penyembuhan menjadi lama. 

Beberapa peneliti menunjukkan bahwa pemberian makanan padat 

secara awal, yaitu nasi dengan lauk pauk rendah selulosa (pantang sayuran dan 

serat kasar) dapat diberikan dengan aman pada pasien demam tifoid. Karena 

ada juga pasien yang takut makan nasi, maka selain macam/ bentuk makanan 

yang diinginkan , terserah pada pasien sendiri apakah mau makan bubur 

saring, bubur kasar atau nasi dengan lauk pauk rendah selulosa. 

c. Obat 

Demam tifoid merupakan merupakan penyakit infeksi dengan angka 

kematian yang tinggi sebelum adanya obat-obat antimikroba (10-15%), sejak 

adanya obat antimikroba terutama kloramfenikol maka angka kematian 

menurun secara drastis (1-4%). Obat-obatan antimikroba yang sering 

dipergunakan adalah: 



1) Kloramfenikol 

Obat ini termasuk dalam kelompok bakteriostatik yang aktif terhadap 

berbagai macam kuman gram positif dan negatif termasuk bakteri anaerob. 

Dosis untuk terapi demam tifoid adalah 50-100 mg/kg bb/hari yang dibagi 

dalam 4 kali pemberian. Frekuensi dan durasi pemberian yang biasa 

digunakan adalah 4 x 500 mg selama 14 hari ( Zulkarnain, 2001). 

 Di negara barat sejak tahun 1970-an, kloramfenikol sudah jarang 

digunakan lagi. Efek samping ynag membahayakan karena penggunaan 

kloramfenikol antara lain depresi sumsum tulang (myelodepresi) yang 

tampak dalam dua bentuk anemia, yaitu :  

a) Penghambatan pembentukan sel-sel darah (eritrosit, trombosit dan 

granulosit) yang akan timbul dalam waktu lima hari setelah dimulainya 

terapi. Gangguan ini tergantung dari dosis serta lama terapi, gangguan ini 

bersifat reversibel  

b) Anemia aplastika, yang dapat timbul beberapa minggu sampai beberapa 

bulan sesudah menggunakan oral parenteral dan okular, oleh karena itu tetes 

mata yang mengandung zat aktif ini tidak boleh digunakan lebih dari 

sepuluh hari. Myelodepresi ini tidak bersifat reversibel dan terjadi agak 

jarang (1:4.000-50.000), terapi sering kali bersifat fatal ( Tjay dan Raharja, 

2002).

2) Kotrimoksazol ( kombinasi trimetoprim dan sulfametoksazol) 

Kotrimoksazol dapat digunakan untuk kasus yang resisten terhadap 

kloramfenikol, penyerapan di usus cukup baik, kemungkinan timbulnya 



kekambuhan lebih kecil. Dosis oral 30-40 mg/kg bb/hari dari 

sulfametoxazole dan 6-8 mg/kg bb/hari untuk trimetoprim, diberikan 

dalam 2 kali pemberian ( Rampengan dan Laurentz, 1995).  

6. Antibiotik 

Antibiotik berasal dari kata anti = lawan, bios = hidup, adalah zat-zat 

kimia yang dihasilkan oleh fungi atau bakteri, yang memiliki khasiat mematikan 

atau menghambat pertumbuhan kuman, sedangkan toksisitas bagi manusia 

relatif kecil ( Tjay dan Raharja, 2002). 

Antibiotik pertama kali ditemukan oleh Alexander Fleming pada tahun 

1928. Antibiotik itu sendiri adalah suatu bahan kimia yang dikeluarkan oleh 

jasad renik/ hasil sintesis/ semisintesis yang mempunyai struktur yang sama dan 

zat ini dapat merintangi atau memusnahkan jasad renik lainnya. Antibiotik 

merupakan obat yang sangat penting yang dapat digunakan untuk memberantas 

berbagai penyakit infeksi misalnya radang paru-paru (longensteking), Typhus,

dan luka-luka yang berat dan sebagainya ( Tjay dan Raharja, 2002). 

Penggunaan antibiotik dalam terapi demam tifoid masih menjadi pilihan 

utama para dokter dalam menjalankan terapi. Macam antibiotik yang diberikan 

untuk pasien demam tifoid ini sangat beraneka ragam ( Tjay dan Raharja, 2002).  

Pengertian penggunaan antibiotik secara rasional adalah tepat indikasi, 

tepat penderita, tepat obat, tepat dosis regimen dan waspada terhadap efek 

samping obat (Anonim, 1992). Pengobatan antibiotik pada penderita demam 



tifoid akan memperpendek perjalanan penyakit, mengurangi komplikasi dan 

mengurangi angka kematian kasus. Penggunaan antibiotik untuk mengobati 

penyakit lain yang diberikan sebelumnya merupakan faktor resiko infeksi yang 

bermakna untuk terjadinya infeksi dengan Salmonella Typhi yang multiresisten                 

( Soegijanto, 2002). 

Ketentuan penggunaan antibiotik dibagi dalam 3 kategori, yaitu : 

a. antibiotik yang penggunaannya tidak dibatasi (Unrestricted) Antibiotik 

yang termasuk dalam kategori ini adalah antibiotik yang sudah terbukti 

efektif, aman dan relatif murah, dalam arti bahwa antibiotik tersebut: 

1) telah digunakan secara umum sejak waktu yang lama sehingga 

keamanan dan efektivitasnya telah dipahami, 

2) tidak banyak menimbulkan kekebalan kuman akibat 

penggunaannya, 

3) antibiotik tersebut relatif murah. 

Contoh : Amoksisilin, Ampisillin, klindamisin 

b. antibiotik yang penggunaannya dibatasi (restricted) 

Antibiotik yang termasuk dalam kategori ini adalah antibiotik yang 

penggunaannya memerlukan pertimbangan dalam hal keamanan, harga 

dan timbulnya bahaya kekebalan kuman, sehingga dalam penggunaannya 

memerlukan pembatasan. 

Contoh : Kloramfenikol, Siprofloksasin, ofloksasin 

c. antibiotik yang tidak digunakan (excluded)

Antibiotik yang termasuk dalam kategori ini adalah antibiotik: 



1) Belum terbukti lebih baik daripada antibiotik yang telah ditetapkan 

di atas, 

2) Merupakan kembarannya, 

3) Baru

Contoh :Eankomicyn 

Antibiotik dalam kategori ini ditunda penggunaanya atau tidak 

digunakan sampai komite farmasi dan terapi rumah sakit memutuskan untuk 

memakai dan memasukkan ke dalam salah satu kategori tersebut (Anonim, 

1992). 

Tabel 1. Penggunaan antibiotik pada demam tifoid 

antibiotika Dosis sehari mg/kg Lama (hari) 
Kloramfenikol 75mg-2gr/kg bb 

4x/24 jam 
7-14 hari 

Kotrimoksazol 36mg-86mg 2x/24 
jam 

7-14 hari 

Sumber : Standar Penggunaan Antibiotik  Pandan Arang 1997 

Antibiotik yang ideal sebagai obat harus memenuhi syarat-syarat sebagai 

berikut : 

a) Mempunyai kemampuan untuk mematikan atau menghambat pertumbuhan 

mikroorganisme yang luas ( broad spectrum antibiotic),

b) Tidak menimbulkan terjadinya resistensi dan mikroorganisme yang patogen, 

c) Tidak menimbulkan pengaruh samping (side effect) yang buruk pada host,  

seperti : reaksi alergi, kerusakan syaraf, iritasi lambung dan sebagainya, 



Dalam pemilihan antibiotik hendaknya didasarkan atas pertimbangan 

beberapa faktor, yaitu : spektrum antibiotik, efektifitas, keamanan, pengalaman 

klinis sebelumnya, kemungkinan terjadinya resistensi kuman dan harga yang 

terjangkau. Dalam penggunaan antibiotik diperlukan adanya kewaspadaan 

karena dapat timbul berbagai efek samping, antara lain : 

1. Reaksi hipersensitifitas/alergi 

Reaksi ini ditunjukkan orang-orang yang mempunyai kepekaan yang 

tinggi terhadap obat dan biasanya terdapat pada orang-orang yang berbakat 

atopik 

2. Toksisitas 

Beberapa antibiotik mempunyai batas keamanan yang sempit antara dosis 

terapetik dan toksisitasnya. Efek toksik yang mungkin timbul adalah : 

nefroktoksisitas dan ototoksisitas dari aminoglikosid; anemia aplastis 

misalnya oleh kloramfenikol, pewarnaan gigi oleh tetrasiklin dan kolitis 

pseudomembran oleh klindamisin. 

3. Resistensi kuman terhadap antibiotik 

Keadaan ini dapat terjadi pada pemberian obat yang tidak tepat, dosis yang 

sub minimal dan pemilihan obat kombinasi yang efeknya berbeda (misalnya 

bakteriostatik dengan bakterisid) ataupun obat-obat yang mempunyai 

spektrum luas dalam waktu lama 

4. Infeksi oportunis 

Penggunaan antibiotik yang tidak tepat dan dalam waktu yang lama pada 

lokasi dengan mukosa yang dihuni oleh flora normal tubuh dapat 



mengakibatkan terjadinya infeksi dengan kuman-kuman oportunis, sebagai 

contoh adalah kandidiasis yang timbul akibat pemberian tetrasiklin, 

sefalosporin atau ampisilin ( Anonim, 1992). 

7. Rumah Sakit 

Rumah sakit adalah suatu organisasi yang komplek menggunakan 

gabungan alat ilmiah khusus dan rumit, dan difungsiksn oleh berbagai kesatuan 

personil terlatih dan terdidik dalam menghadapi dan menangani masalah medik 

modern, yang semuanya terikat bersama-sama dalam maksud yang sama, untuk 

pemulihan dan pemeliharaan kesehatan yang baik ( Siregar, 2003).  

Peran Rumah Sakit selain membantu dinas kesehatan kabupaten/ kota 

dalam kegiatan dan masalah kesehatan masyarakat yang merupakan prioritas di 

wilayahnya, Rumah Sakit secara khusus bertanggung jawab terhadap 

manajemen wilayah kabupaten ( Soejitno dkk, 2002). 

Sebagai pusat rujukan di wilayahnya, Rumah Sakit juga merupakan 

sumber daya ( resource center) ditinjau dari segi teknologi dan manusianya 

yang trampil. Oleh karena itu, Rumah Sakit wajib membina fasilitas pelayanan 

kesehatan yang berada di dalam jaringan rujukanya ( Soejitno dkk, 2002). 

Ciri kegiatan yang harus dipenuhi oleh suatu institusi rumah sakit 

adalah: 

a. Pelayanan farmasi yang harus dilakukan dibawah pengawasan tenaga ahli 

farmasi yang baik 



b. Institusi rumah sakit harus memberikan pelayanan makanan kepada pasien 

dengan mengikuti kaidah ilmu gizi dan disesuaikan dengan kebutuhan 

terapi masing-masing pasien 

c. Institusi harus menyediakan fasilitas radiologi dengan berbagai 

prosedurnya 

d. Institusi harus menyediakan pelayanan laboratorium patologi klinik dan 

patologi anatomik 

e. Institusi rumah sakit harus menyediakan ruang bedah lengkap dengan 

berbagai fasilitasnya 

f. Rumah sakit harus dibangun, dilengkapi dan dipelihara dengan baik untuk 

menjamin kesehatan dan keselamatan pasiennya dan harus menyediakan 

fasilitas yang lapang, tidak berdesak-desakkan dan terjamin sanitasinya 

bagi kesembuhan pasien ( Aditama, 2002). 

Guna melaksanakan tugasnya rumah sakit mempunyai berbagai 

fungsi, yaitu : 

1) Menyelanggarakan pelayanan medik 

2) Menyelenggarakan pelayanan penunjang medik dan non medik 

3) Menyelenggarakan pelayanan dan asuhan keperawatan 

4) Menyelenggarakan pelayanan rujukan 

5) Menyelenggarakan pelayanan pendidikan dan pelatihan 

6) Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan 



7) Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan ( Siregar, 2003). 

Di Indonesia dikenal tiga jenis Rumah Sakit sesuai dengan kepemilikan, 

jenis pelayanan dan kelasnya. 

Berdasarkan pemilikanya dibedakan menjadi tiga macam Rumah sakit, yaitu :  

a) Rumah Sakit pemerintah ( Rumah Sakit Pusat, Rumah Sakit Provinsi, 

Rumah Sakit Kabupaten ) 

b) Rumah Sakit BUMN/ ABRI 

c) Rumah Sakit Swasta 

Berdasarkan jenis pelayanannya dibedakan menjadi tiga macam Rumah Sakit, 

yaitu : 

1. Rumah Sakit kelas A 

Tersedia pelayanan spesialistik yang luas termasuk subspesialistik 

2.   Rumah Sakit kelas B 

Mempunyai pelayanan minimal sebelas spesialistik dan spesialistik 

terdaftar 

3. Rumah Sakit kelas C 

Mempunyai minimal empat spesialistik dasar ( bedah, penyakit 

dalam, kebidanan, dan anak). 

4. Rumah Sakit kelas D 

Hanya terdapat pelayanan medis dasar ( Muninjaya, 2004). 

Pelayanan medis spesialistik dasar ialah pelayanan medis spesialistik 

penyakit dalam, kebidanan dan kandungan, bedah dan anak. Pelayanan medis 

spesialistik luas adalah pelayanan medis spesialistik dasar di tambah dengan 



pelayanan spesialis telinga hidung tenggorokan, mata, saraf, jiwa, kulit dan 

kelamin, jantung, paru, radiologi, anastesi, rehabilitasi medis, patologi klinis, 

patologi anatomi dan pelayanan spesialistik lain sesuai dengan kebutuhan            

( Siregar, 2003). 

8. Rekam Medis 

Rekam Medis Rumah Sakit (RS) merupakan komponen penting dalam 

pelaksanaan kegiatan manajemen Rumah Sakit. Rekam medis rumah sakit 

(RMRS) harus mampu menyajikan informasi lengkap tentang proses pelayanan 

medis dan kesehatan di rumah sakit, baik masa lalu, masa kini maupun 

perkiraan dimasa yang akan dating tentang apa yang akan terjadi ( Muninjaya, 

2004). 

Rekam medis mempunyai beberapa kegunaan antara lain : 

a. Digunakan sebagai dasar perencanaan dan keberlanjutan perawatan 

penderita 

b. Merupakan suatu sarana komunikasi antar dokter dan setiap profesional 

yang berkontribusi pada perawatan penderita 

c. Melengkapi bukti dokumen terjadinya/ penyebab kesakitan penderita dan 

penanganan/ pengobatan selamadi rumah sakit 

d. Digunakan sebagai dasar untuk kaji ulang studi dan evaluasi perawatan 

yang diberikan kepada penderita 

e. Membantu perlindungan kepentingan hukum penderita, RS dan praktisi 

yang bertanggung jawab 

f. Menyediakan data untuk digunakan dalam penelitian dan pendidikan 



g. Sebagai dasar perhitungan biaya, dengan menggunakan data dalam 

rekaman medis, bagian keuangan dapat menetapkan besarnya biaya 

pengobatan seorang penderita ( Siregar, 2003) 


