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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah 

Infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) merupakan penyebab utama 

kematian bayi dan balita, proporsi kunjungan ISPA di Puskesmas mencapai             

40-60% dari total kunjungan, dan proporsi rawat jalan dan rawat inap di Rumah 

Sakit mencapai 15-30 %. Di negara berkembang dari 15 juta kematian yang 

terjadi pada balita diperkirakan 4 juta (26,6%) kematian disebabkan oleh ISPA 

terutama pneumonia (Harun, 2001). Menurut Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 

2007, pneumonia merupakan penyebab kematian kedua setelah diare (15,5% 

diantara semua balita). Hal ini menunjukkan bahwa pneumonia merupakan 

penyakit yang menjadi masalah kesehatan masyarakat utama yang berkontribusi 

terhadap tingginya angka kematian balita di Indonesia (Kemenkes RI, 2010). 

Pneumonia hingga saat ini masih tercatat sebagai masalah kesehatan utama 

pada anak di negara berkembang, serta merupakan penyebab utama morbiditas 

dan mortalitas anak usia dibawah lima tahun (balita) (Rahajoe, dkk, 2008). 

Berdasarkan Survei Demografi Kesehatan Indonesia prevalensi pneumonia balita 

di Indonesia meningkat dari 7,6 % pada tahun 2002 menjadi 11,2 % pada tahun 

2007 (Kemenkes RI, 2010). 

Pneumonia balita merupakan salah satu indikator keberhasilan program 

pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan seperti tertuang dalam 

Rencana Strategi  Kementrian Kesehatan tahun 2010-2014. Dan ditargetkan 

persentase penemuan dan tatalaksana penderita pneumonia balita pada tahun 2014 

adalah sebesar 100% (Kemenkes RI, 2010). 

 RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten merupakan rumah sakit tipe A, 

menurut data yang ada rumah sakit ini merupakan tempat rujukan pasien dari 

beberapa rumah sakit yang berada di wilayah Klaten dan sekitarnya. Pada tahun 

2011 didapatkan pasien pneumonia sebanyak 300 pasien, yang terdiri 78 pasien 

pediatrik dan 222 pasien dewasa. Maka dari itu dipilih rumah sakit tersebut untuk 
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dijadikan sebagai penelitian dan dilakukan penelitian tentang evaluasi penggunaan 

antibiotik pada pasien pneumonia pediatrik di instalasi rawat inap RSUP Dr. 

Soeradji Tirtonegoro Klaten agar terapi penyakit pneumonia lebih optimal. 

 

B. Perumusan  Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan suatu 

permasalahan sebagai berikut :  

Apakah  penggunaan antibiotik pada penyakit pneumonia pediatrik di 

Instalasi Rawat Inap RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten tahun 2011 sudah 

tepat sesuai dengan parameter tepat indikasi, tepat obat, tepat paisen, dan tepat 

dosis? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui ketepatan penggunaan antibiotik pada pasien pneumonia 

pediatrik di Instalasi Rawat Inap RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten  tahun 

2011, berdasarkan tepat indikasi, tepat obat, tepat pasien, dan tepat dosis. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Pneumonia 

a. Definisi 

Pneumonia merupakan sebagai penyakit infeksi saluran pernapasan bawah 

yang melibatkan parenkim paru-paru, termasuk alveoli (Reves, et al, 2001). 

Pengertian lain menyebutkan Pneumonia adalah suatu proses peradangan dimana 

terdapat konsolidasi yang disebabkan pengisian rongga alveoli eksudat. 

Pertukaran gas tidak dapat berlangsung pada daerah yang mengalami konsolidasi 

dan darah dialirkan ke sekitar alveoli yang tidak berfungsi (Somantri, 2008). 

Secara klinis pneumonia didefinisikan sebagai suatu peradangan paru yang 

disebabkan oleh mikroorganisme (bakteri, virus, jamu, dan parasit). Pneumonia 

yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis tidak termasuk. Sedangkan 

peradangan paru yang disebabkan oleh nonomikroorganisme (bahan kimia, 
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radiasi, aspirasi bahan toksik, obat-obatan dan lain-lain) disebut pneumonitis 

(PDPI, 2003). 

b. Etiologi 

Pneumonia disebabkan oleh virus patogen yang masuk ke dalam tubuh 

melalui aspirasi, inhalasi, atau penebaran sirkulasi. Pneumonia terutama di 

sebabkan oleh bakteri (Reves, et al, 2001). Dalam penelitian Virkki dkk pada 

pneumonia anak, menemukan etiologi virus saja sebanyak 32%, campuran bakteri 

dan virus 30%, dan bakteri saja 22%. Virus yang terbanyak ditemukan adalah 

Respiratory Syncytial Virus (RSV), Rhinovirus, dan virus parainfluenza. Bakteri 

yang terbanyak adalah Streptococcus pneumonia, Haemophillus influenza tipe B, 

dan Mycoplasma pneumonia (Rahajoe, dkk, 2008). 

Spektrum etiologi tidak dapat begitu saja diekstrapolasikan pada Indonesia 

atau Negara berkembang lainnya, oleh karena faktor risiko pneumonia yang tidak 

sama. Di negara maju, pelayanan kesehatan dan askes ke pelayanan kesehatan 

sangat baik. Vaksinasi dengan vaksin konyugat Hib dan vaksin konyugat 

Pneumokokus telah mempunyai cakupan yang luas. Selain menurunkan 

morbiditas dan mortalitas, hal-hal tersebut juga mengubah spektrum etiologi 

pneumonia pada anak (Rahajoe, dkk, 2008) 

Berikut ini adalah penjabaran patogen penyebab pneumonia menurut 
Cincinnati Children’s Hospital Medical Center tahun 2005 : 
1). Bakteri Streptococcus pneumonia tercatat 13-28 % dari CAP pada anak-anak 

sebelum dikenalkannya Heptavalent Conjugated Pneumococcal Vaccine 
(PCV7) tahun 2000. Tahun 2003, PCV7 dapat mereduksi seluruh penyakit 
infeksi yang disebabkan oleh streptococcus pneumonia, sehingga bakteri ini 
dianggap sebagai penyebab utama CAP pada anak. Grup A Streptococcus , S. 
Aureus dan H. Influenzae  menyebabkan pneumonia dengan frekuensi yang 
lebih sedikit. 

2). Mycoplasma Pneumoniae dan Clamydia pneumoniae adalah penyebab umum 

pada anak usia sekolah dan prevalensinya meningkat pada anak sebelum usia 

sekolah. 

3). Virus paling sering teridentifikasikan pada anak usia < 5 tahun. Respiratory 

Syntiycial Virus (RSV) pada anak usia < 3 tahun. Anak yang usianya lebih 
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muda teridentifikasi Adenovirus, Parainfluenza virus, Influenza virus, dan 

Human metapneumovirus. 
Tabel 1. Penyebab Community acquired pneumonia pada anak berdasakan umur 

Umur Bakteri Virus 
< 1 bulan 
 
 
 
 
2 bulan – 1 tahun 
 
 
 
 
 
2 – 5 tahun 
 
 
 
 
6 – 18 tahun 

Sreptococcus grup B 
E. Coli 
Gram negative lain 
Listeria monocytogenes 
 
Streptococcus pneumonia 
Haemophilus influenza type B 
S. aureus 
Pseudomonas aeruginosa 
Chlamydia trachomatis 
 
Streptococcus pneumonia 
Haemophilus influenza type B 
Mycoplasma pneumonia 
Mycobacterium tuberculosis 
 
Streptococcus pneumonia 
Chlamydopila pneumonia 
Mycoplasma pneumonia 

Cytomegalovirus  
 
 
 
 
Virus influenza 
Virus parainfluenza 
Adenovirus  
 
 
 
Virus influenza 
Virus parainfluenza 
Adenovirus 
Rhinovirus 
 
Virus influenza 

( Lee, et al, 2007) 

Pneumonia, selain merupakan penyakit infeksi yang sering terjadi di 

masyarakat (Community acquired pneumonia), juga sering terdapat di rumah sakit 

(Hospital acquired pneumoia = pneumonia nosokomial). Perbedaan keduanya, 

terletak pada etiologi dan pengelolaannya. Pada dasarnya pneumonia ini dapat 

disebabkan oleh semua bakteri. Bakteri yang pada umumnya menginfeksi adalah 

streptococcus pneumonia (80%), streptococcus aureus, hemophylus influenza, 

respiratory syncial virus (RSV), sedangkan pada bekteri-bakteri seperti E. Coli, 

klebsiella sp, proteus sp, merupaka penyebab pneumonia nosokomial yang 

resisten terhadap antibiotik yang beredar di rumah sakit. Antibiotik yang resisten 

yaitu sefalosporin (klebsiella sp dan E. coli), ampisilin (E. coli, staphylococcus 

aureus, H influenza), penisilin antipseudomonas dan tetrasiklin (proteus sp) 

(Depkes RI, 2005). 

Tanda dan gejala yang lazim dijumpai pada pneumonia adalah demam, 

tachypnea, takikardi, batuk yang produktif, serta perubahan sputum baik dari 

jumlah maupun karakteristiknya. Selain itu pasien akan merasa nyeri dada seperti 

ditusuk pisau, inspirasi yang tertinggal pada pengamatan naik-turunnya dada 

sebelah kanan pada saat bernafas (Depkes RI, 2005) 
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Insidensi penyakit pneumonia ini paling tinggi terjadi di musim dingin, dan 

biasanya merupakan akibat lanjutan dari infeksi saluran pernapasan atas. Upaya 

penanggulangan atau upaya mengurangi tingginya korban pengidap pneumonia, 

serta penghematan biaya rumah sakit dan perawatan adalah dengan mengusahakan 

pengobatan infeksi pernapasan sejak dini, memberikan terapi antibiotik di rumah 

dan membawa pasien ke unit perawatan sub akut (Reves, et al, 2001). 

c. Patofisiologi 

Umumnya mikroorganisme penyebab terhisap ke paru bagian perifer 

melalui saluran respiratori. Mula-mula terjadi edema akibat reaksi jaringan yang 

mempernudah proliferasi dan penyebaran kuman ke jaringan sekitarnya. Bagian 

paru yang terkena mengalami konsolidasi, yaitu terjadi serbukan sel 

polymorphonuclease (PMN), fibrin, eritrosit, cairan edema, dan ditemukannya 

kuman di alveoli (Rahajoe,dkk, 2008). 

d. Diagnosis 

1). Gambaran klinis 

 Gambaran klinik biasanya ditandai dengan demam, menggigil, suhu tubuh 

meningkat dapat melebihi 400C, batuk dengan dahak mukoid atau purulen 

kadang-kadang disertai darah, sesak nafas, dan nyeri dada. Temuan pemeriksaan 

fisis dada tergantung dari luas lesi di paru. Pada inspeksi dapat terlihat bagian 

yang sakit tertinggal waktu bernafas (PDPI, 2003). 

2). Pemeriksaan penunjang 

 Pemeriksaan penunjangnya dapat dilakukan foto toraks yang merupakan 

pemeriksaan penunjang utama untuk menegakkan diagnosis. Foto totaks saja tidak 

dapat secara khas menentukan penyebab pneumonia, hanya merupakan petunjuk 

ke arah diagnosis etiologi. Pemeriksaan penunjang lainnya adalah pemeriksaan 

laboratorium, dalam kasus ini terdapat peningkatan jumlah leukosit, biasanya 

lebih dari 10000/ul kadang-kadang mencapai 30000/ul, dan pada hitungan jenis 

leukosit terdapat pergeseran ke kiri serta terjadi peningkatan LED. Untuk 

menentukan diagnosis etiologi diperlukan pemeriksaan dahak, kultur darah 

serologi. Kultur darah dapat positif pada 20-25% penderita yang tidak diobati. 



6 
 

Pengambilan sputum dapat dilakukan dengan cara dibatukkan atau didahului 

dengan proses perangsangan untuk mengeluarkan dahak dengan menghirup NaCl 

3% dan dahak dapat diperoleh dengan menggunakan alat tertentu seperti 

protective brush  (semacam sikat untuk mengambil sputum pada saluran nafas 

bawah). Sputum yang telah diambil dimasukkan kedalam botol steril dan ditutup 

rapat (PDPI, 2003) 

Hal yang penting untuk diperhatikan adalah apabila seorang anak batuk dan 

sulit untuk bernafas, untuk mencegah menjadi berat dan kematian, anak tersebut 

harus segera mendapatkan pertolongan sesuai dengan pedoman tatalaksana. 

Tabel 2. Pedoman tatalaksana kasus pneumonia pada anak (Kemenkes RI, 2010) 

Gejala Diklasifikasikan sebagai Pengobatan 
- Nafas cepat (*) 
- Tarikan dinding dada bagian 

bawah kedalam 
- Stridor pada anak dalam keadaan 

tenang 
 

- Pneumonia berat - Segera rujuk ke rumah sakit 
untuk pemberian suntikan 
antibiotik dan pemberian oksigen 
bila diperlukan. 

- Berikan 1 dosis antibiotik yag 
tepat

- Nafas cepat - Pneumonia tidak berat - Berikan antibiotik yang tepat 
untuk diminum 

- Nasihati ibu dan beri tahu bila 
harus kembali untuk kontrol  
 

- Tidak ada nafas cepat 
- Bukan pneumonia 

(penyakit paru lain) 

- Nasihati ibu dan beri tahu bila 
harus kembali bila gejala 
menetap atau keadaan 
memburuk.  

Ket :  
(*) Disebut nafas cepat apabila : 
Anak usia < 2 bulan bernafas 60 kali atau lebih per menit 
Anak usia 2 bulan sampai 11 bulan bernafas 50 kali atau lebih per menit 
Anak usia 12 bulan sampai 5 tahun bernafas 40 kali atau lebih per menit 
 
 

e. Penatalaksanaan terapi 

Terapi pneumonia dilandaskan pada diagnosis empirik berupa antibiotik 

untuk mengeradikasi mikrooraganisme yang diduga sebagai penyebabnya. Dalam 

pemakaian antibiotik selalu harus dipakai pola berfikir “Panca Tepat” yaitu 

diagnosis tepat, pilihan antibiotik yang tepat, dosis yang tepat, dalam jangka 

waktu yang tepat dan pengertian pathogenesis penderita secara tepat (Dahlan, 

2000). 

Terapi pada pneumonia Community Acquired Pneumonia (CAP) dapat 
dilaksanakan secara rawat jalan. Dalam mengobati penderita pneumonia perlu 
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diperhatikan keadaan klinisnya, bila keadaan klinis baik dan tidak ada indikasi 
rawat dapat diobati di rumah dan juga diperhatikan ada tidaknya faktor modifikasi 
yaitu keadaan yang dapat meningkatkan resiko infeksi dengan mikroorganisme 
patogen yang spesifik misalnya S. pneumoniae  yang resisten terhadap penisilin 
(PDPI, 2003). Namun pada kasus yang berat pasien dirawat di Rumah Sakit dan 
mendapat antibiotik parenteral. Sedangkan untuk kasus pneumonia nosokomial 
pemilihan antibiotik diperlukan kejelian, karena sangat dipengaruhi pola resistensi 
antibiotik di rumah sakit (Depkes RI, 2005). Terapi antibiotik yang dapat 
digunakan berbeda antara satu rumah sakit dengan rumah sakit lainnya, 
pengobatan untuk pneumonia diberikan selama 7-10 hari pada CAP, tindak lanjut 
untuk pasien rawat jalan harus dilakukan pada 24 jam sampai 72 jam (Ostapchuk, 
et al., 2004). 

Penatalaksanaan pneumonia yang disebabkan oleh bakteri sama seperti 
infeksi pada umumnya yaitu dengan pemberian antibiotik yang dimulai secara 
empiris dengan antibiotik spektrum luas sambil menunggu hasil kultur. Setelah 
bakteri patogen diketahui, antibiotika diubah menjadi antibiotika yang 
berspektrum sempit sesuai patogen (Depkes RI, 2005).  

Penggunaan antibiotik pengobatan pneumonia dapat digambarkan dalam 
tabel 3. 

Tabel 3. Antibiotik pada terapi pneumonia (Depkes RI, 2005) 

Kondisi Klinis Patogen Terapi Dosis Pediatrik 
(mg/kg/hari) 

Sebelumnya sehat Pneumococcus, 
Mycoplasma 
Pneumonia 

Eritromisin 
Klaritomisin 
 
 
Azitromisin 

30 – 50 mg/kg/hari 4x1  
15 mg/kg/hari 2x1 pada hari 
ke-7 - 14 
10-20 mg/kg/hari 1x1 10 mg 
pada hari ke-1, diikuti 5 mg 
selama 4 hari 

Komorbiditas 
(manula, DM, 
gagal ginjal, gagal 
jantung, 
keganasan) 

S. pneumonia, 
Hemophilus influenza, 
Moraxella 
Catarrhalis, 
Mycoplasma, 
Chlamydia 
pneumonia dan 
Legionella

Cefuroxim 
Cefotaxim 
 
Cefriakson 

75 – 150 mg/kg/hari 3x1 
BB <50 kg : 100 – 200 
mg/kg/hari 3-4x1 
50 – 75 mg/kg/hari 1-2x1  

Aspirasi 
Community 
 
Hospital 

 
Anaerob mulut 
 
Anaerob mulut, S. 
Aureus, Gram negative 
Enteric 

 
Ampi/amoxicillin 
Klindamisin 
Klindamisin+aminoglik
osida 

 
100 – 200 mg/kg/hari 3-4x1 
8 – 20 mg/kg/hari 
8 – 20 mg/kg/hari 

Nosokomial    
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Kondisi Klinis Patogen Terapi Dosis Pediatrik 
(mg/kg/hari) 

Pneumonia 
Ringan, Onset <5 
hari, Resiko 
rendah 

K. pneumonia, 
P.Aeruginosa, 
Enterobacter spp., S. 
Aureus 

Cefuroksim 
Cefotaksim 
Cefriakson 
Ampicillin-Sulbaktam 
Tikarcilin-klav 
Gatifloksasin 
Levofloksasin 
Klindamisin + 
azitromisin

8 – 20 mg/kg/hari 
8 – 20 mg/kg/hari 
8 – 20 mg/kg/hari 
100 – 200 mg/kg/hari 4x1 
200 – 300 mg/kg/hari 
- 
- 

Pneumonia 
berat**, Onset >5 
hari, Resiko 
Tinggi 

K. pneumonia, 
P. Aeruginosa, 
Enterobacter spp. 
S.aureus 

(Gentamicin/Tobramici
n atau 
Ciprofloksasin)* + 
Ceftazidime atau 
Cefepime atau 
Tikarcilinklavulanat,/ 
Meronem/Aztreonam

2,5 – 3,3 mg/kg/hari 
 
- 
150 mg/kg/hari 
100 – 150 mg/kg/hari 

Ket :  
*)  Aminoglikosida atau ciprofloksasin dikombinasi dengan salah satu antibiotik yang terletak di bawahnya dalam kolom 

yang sama. 
**)  Pneumonia berat bila disertai gagal nafas, penggunaan ventilasi, sepsis berat, gagal ginjal. 

 

2. Antibiotik 

Antibiotik adalah zat-zat kimia yang dihasilkan oleh fungi dan bakteri, yang 

memiliki khasiat mematikan atau menghambat pertumbuhan kuman, sedangkan 

toksisitasnya bagi manusia relatif kecil (Tjay dan Rahardja, 2002). 

Berikut ini merupakan beberapa antibiotik yang digunakan dalam terapi 

pneumonia yaitu sebagai berikut : 

a. Golongan Makrolida 

Golongan makrolid yang dapat dipilih mulai dari eritromisin, claritromisin, 

serta azitromisin. Eritromisin merupakan agen yang paling ekonomis, namun 

harus diberikan 4 kali sehari. Azitromisin ditoleransi dengan baik, efektif dan 

hanya diminum satu kali sehari selama lima hari, memberikan keuntungan bagi 

pasien. Sedangkan klaritromisin merupakan alternatife lain bila pasien tidak dapat 

meggunakan eritromisin, namun harus diberikan dua kali sehari selama10-14 hari 

(Depkes RI, 2005). Azitromisin dapat memberikan keuntungan pada terapi 

pneumonia seperti mengurangi angka kesakitan, lama tinggal di rumah sakit, dan 

kematian (Gangil, et al, 2010) .  

Aktivitas eritromisin bekerja bakteriostatis terhadap bekteri gram positif. 

Eritromisin merupakan lini pertama pada pengobatan infeksi paru-paru dengan 

Legionella pneumophila (penyakit veteran), Mycoplasma pneumoniae dan 

Tabel 3 (Lanjutan) 
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digunakan lini kedua jika terdapat resistensi atau hipersensitivitas untuk penisilin. 

Mekanisme kerja melalui pengikatan reversibel pada ribosom kuman, sehingga 

sintesis proteinnya dirintangi. Bila digunakan telalu lama atau sering dapat terjadi 

resistensi (Tjay dan Rahardja, 2002). Eritromisin efektif terhadap organisme-

organisme gram positif, terutama pneumokokus, streptokokus, stafilokokus, dan 

corynebacteria, dalam konsentrasi plasma sebesar 0,02-2 mg/mL. Selain itu, 

mycoplasma, Legionella, Clamydia trachomatis, C psittaci, C pneumoniae, 

helicobacter, listeria, dan mycobacteria tertentu (Mycobacterium kansasii, 

Mycobacterium scrofulaceum) (Katzung, 2004). 

Hampir semua komponen baru golongan makrolida memiliki tolerabilitas, 

profil keamanan lebih baik dibandingkan eritromisin. Lebih jauh lagi derivat baru 

tersebut bisa diberikan satu atau dua kali sehari, sehingga dapat meningkatkan 

kepatuhan pasen (Depkes RI, 2005) 

Efek yang tidak diingikan yang umum terjadi mliputi diare, mual, dan ruam 

kulit. Kadang-kadang juga kerusakan fungsi hati (dengan atau tanpa ikterus) 

kemugkinan sebagai reaksi hipersensitivitas (Katzung, 2004) 

b. Golongan beta-laktam 

Penisilin merupakan derivate ß-laktam yang memiliki aksi bakterisidal 

dengan mekanisme kerja menghambat sintesis dinding sel bakteri (Depkes RI, 

2005), Aktivitas penisilin-G dan turunannya bersifat bakterisid terhadap kuman 

gram positif (khususnya cocci) dan hanya beberapa kuman gram negatif, penisilin 

merupakan antibiotik spektrum sempit (Tjay dan Rahardja, 2002). Terobosan 

derivat penisilin yang berspektrum luas adalah amoksisilin (Depkes RI, 2005). 

Ampisilin dan turunannya, serta sefalosporin memiliki spektrum kerja yang lebih 

luas. Antibiotik bakterisid ini tidak dapat dikombinasikan dengan bakteriostatika 

seperti tetrasiklin, kloramfenikol, eritromisin, dan asam fusidat, hal ini 

dikarenakan zat-zat yang disebutka terakhir menghambat pertumbuhan sel dan 

dindingnya. Kombinasi dengan sulfonamid adalah pengecualian (Tjay dan 

Rahardja, 2002). 

Mekanisme kerjanya menghambat pertumbuhan bakteri dengan jalan 

menghambat tahap spesifik dalam sintesis dinding sel bakteri (Katzung, 2004). 
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Reaksi yang tidak diinginkan dalam obat-obat ini antara lain demam, 

pembengkakan persendian, edema angioneurosis, anemia hemolitik, serta 

beragam ruam kulit, akan tetapi efek-efek yang tidak diiginkan yang parah terjadi 

adalah hipersensitivitas (Katzung, 2004). 

c. Sefalosporin  

Sefalosporin secara kimia memiliki mekanisme kerja dan toksisitas yang 

serupa dengan penisilin (Katzung, 2004). Sefalosporin mempuyai spektrum kerja 

yang luas dan meliputi banyak kuman gram positif dan negatif termasuk E. coli, 

klebsiella, dan proteus. Bakterisid ini berkhasiat dalam fase pertumbuhan kuman, 

berdasarkan penghambatan sintesa peptidoglikan yang diperlukan kuman untuk 

ketangguhan dindingnya (Tjay dan Rahardja, 2002). Antibiotik ini digolongkan 

sebagai berikut : 

1) Generasi ke-1 : sefalotin, sefazolin, sefradin, sefaleksin, dan sefadroksil. 

2) Generasi ke-2 : sefaklor, sefamandol, sefmetazol, dan sefuroksim. 

3) Generasi ke-3 : sefoperazone,  sefotaksim, seftizoksim, sefriakson, sefotiam, 

sefiksim, dan seprozil. 

4) Generasi ke-4 : sefepim,cefclidin dan sefpirom (Tjay dan Rahardja, 2002) 

Reaksi yang tidak diinginkan dari sefalosporin yaitu sefalosporin 

mensensitisasi dan mungkin menimbulkan berbagai reaksi hipersensitivitas yang 

identik dengan rekasi-reaksi pada golongan penisilin, termasuk anafilaksis, 

demam, ruam kulit, dan anemia hemolitik (Katzung, 2004). 

d. Aminoglikosida 

Aminoglikosida adalah suatu golongan antibiotik bakteriosid yang asalnya 

didapat dari berbagai spesies streptomyces dan memilki sifat-sifat kimiawi, 

antimikroba, farmakologis, dan toksik karakteristik. Golongan ini meliputi 

streptomycin, neomycin, kanamycin, amikacin, gentamycin, tobramycin, 

sisomycin, netilmycin, dan sebagainya (Katzung, 2004). 

Aminoglikosida spektrum kerjanya luas dan meliputi terutama banyak 

bacilli gram negatif antara lain E. coli, H. influenza, klebsiella, proteus, 

enterobacter, salmonella dan shigella. Amikasin dan tobramisin berkhasiat kuat 

terhadap Pseudomonas. Aktivitasnya adalah bakterisid, berdasarkan dayanya 
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untuk mempenetrasi dinding bakteri dan mengikat diri pada ribosom di dalam sel. 

Proses translasi (RNA dan DNA) diganggu sehingga biosintesa proteinnya 

dikacaukan (Tjay dan Rahardja, 2002). 

Semua aminoglikosida bersifat ototoksik dan nefrotoksik. Ototoksisitas dan 

nefrotoksisitas cenderung ditemukan saat terapi dilanjutkan hingga lebih dari lima 

hari, pada dosis yang lebih tinggi, orang-orang lanjut usia dan dalam kondisi 

insufiensi fungsi ginjal. Manifestasi ototoksisitas dapat berupa kerusakan 

pendengaran, menimbulkan tinitus, dan kehilangan keseimbangan. Sedangkan 

nefrotoksisitas menimbulkan penigkatan kadar kreatinin serum, atau menrunkan 

klirens kreatinin (Katzung, 2004)     

e. Quinolon 

Golongan quinolon merupakan antimikrobial oral memberikan pengaruh 

yang dramatis dalam terapi infeksi. Generasi awal mempunyai peran dalam terapi 

gram-negatif infeksi saluran kencing. Generasi berikutnya yaitu generasi kedua 

terdiri dari pefloksasin, enoksasin, ciprofloksasin, sparfloksasin, lomefloksasin, 

fleroksasin, dengan spektrum aktifitas yang lebih luas untuk terapi infeksi 

community-acquired maupun infeksi nosokomial. Lebih jauh lagi ciprofloksasin, 

ofloksasin, pefloksasin, tersedia sebagai preparat parenteral yang memungkinkan 

peggunaanya secara luas baik tunggal maupun kombinasi dengan agen lain. 

Mekanisme kerja gologan quinolon secara umum adalah dengan menghambat 

DNA-gyrase (Depkes RI, 2005). 

  


