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ABSTRAK 

 

Demam tifoid adalah penyakit infeksi usus yang disebabkan oleh kuman Salmonella 

typhi. Saat ini insiden demam tifoid di Indonesia masih cukup tinggi. Pemberian dua atau 

lebih obat secara bersamaan dapat mengakibatkan interaksi obat. Dampak dari interaksi 

obat dapat menguntungkan atau merugikan. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk 

mengidentifikasi kejadian potensial interaksi obat  pada pasien demam tifoid di Instalasi 

Rawat Inap RSUD “X” tahun 2011. Penelitian ini bersifat observasional, dengan rancangan 

analisis deskriptif nonanalitik, dan cara pengambilan data retrospektif. Subyek penelitian 

adalah pasien yang didiagnosa demam tifoid dan mendapat resep minimal 2 macam obat. 

Analisis data interaksi obat berdasarkan mekanisme dan level signifikansi menurut Drug 

Interaction Checker, serta buku “Drug Interaction” dan “Drug Interaction Facts”. Hasil 

penelitian menunjukkan dari total 61 pasien, yang mengalami interaksi obat sebanyak 22 

pasien dengan jumlah kasus interaksi 37 kasus. Obat yang paling banyak mengalami 

interaksi yaitu antibiotik golongan fluoroquinolon dengan ondansetron 8 kasus (13,11%). 

Berdasarkan mekanisme farmakokinetik 29 kasus (47,54%), farmakodinamik 7 kasus 

(15,23%) dan tidak diketahui 1 kasus (1,64%). Berdasarkan level signifikansi, yang tidak 

diketahui sebanyak 33 kasus (54,10%), signifikansi 3 sebanyak 2 kasus (4,35%) dan 

signifikansi 5 sebanyak 2 kasus (4,35%). 

 

Kata Kunci : Tifoid, Interaksi Obat, RSUD “X” 

 
ABSTRACT 

 

Typhoid fever is infectious intestinal disease caused by the bacteria Salmonella 

typhi. At this time the incidence of typhoid fever in Indonesia is still quite high. 

Administration of two or more drugs simultaneously can lead to drug interactions. The impact 
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of drug interactions can be beneficial or detrimental. This study was aimed to identify 

potential drug interaction with typhoid fever diagnosed In-patients Regional Hospital “X” 

along the year of 2011. This study is a retrospective observational descriptive. Subjects were 

patients who were diagnosed with typhoid fever and was prescribed a minimum of 2 different 

drugs. Analysis based on the mechanism of drug interaction data and the level of significance 

according to the Drug Interaction Checker, as well as the book "Drug Interaction" and "Drug 

Interaction Facts”. The results showed from all 61 patients, 22 of them experienced drug 

interactions with number of 37 drug interaction cases. The most drugs which lead to drug 

interactions were fluoroquinolones and ondansetron 8 cases (13.11%). Based on the 

pharmacokinetic mechanism 29 cases (47.54%), pharmacodynamic 7 cases (15.23%), and 

unknown 1 cases (1.64%). Based on the level of significance, which is not known to as many 

as 33 cases (54.10%), the significance of 3 by 2 cases (4.35%) and the significance of 5 by 2 

cases (4.35 %). 

  

Keywords : Typhoid, Drug Interactions, Regional Hospital “X” 

 

PENDAHULUAN 

Demam tifoid adalah penyakit infeksi usus yang disebabkan oleh kuman Salmonella 

typhi. Insiden tifoid di Indonesia masih sangat tinggi berkisar 350-810 per 100.000 penduduk, 

demikian juga dari kasus demam tifoid di rumah sakit besar di Indonesia menunjukkan angka 

kesakitan cenderung meningkat setiap tahun dengan rata-rata 500/100.000 penduduk. Angka 

kematian diperkirakan sekitar 0,6-5% sebagai akibat dari keterlambatan mendapat pengobatan 

serta tingginya biaya pengobatan (Depkes, 2006). 

Interaksi obat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi respon tubuh 

terhadap pengobatan. Interaksi obat dianggap penting secara klinis jika berakibat 

meningkatkan toksisitas dan atau mengurangi efektifitas obat yang berinteraksi sehingga 

terjadi perubahan efek terapi (Ganiswarna dkk, 2007). Menurut buku Pedoman Pengendalian 

Demam Tifoid antibiotik lini pertama untuk demam tifoid adalah kloramfenikol, ampisilin 

atau amoksisilin dan trimetoprim-sulfametoksazol. Jika pemberian salah satu antimikroba lini 

pertama tidak efektif, maka dapat diganti dengan antibiotik lini kedua yaitu seftriakson, 

sefiksim, dan golongan kuinolon (Depkes, 2006). 

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengidentifikasi kejadian potensial interaksi 

obat pada pasien demam tifoid di Instalasi Rawat Inap RSUD “X” tahun 2011. 
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METODE PENELITIAN 

Penelitian ini bersifat observasional (non eksperimental) dengan pengumpulan data 

secara retrospektif yaitu dengan melakukan penelusuran terhadap catatan pengobatan yang 

diberikan dokter kepada pasien. Penelitian ini dianalisis dengan metode deskriptif nonanalitik. 

Alat dan Bahan 

Alat-alat yang dipakai untuk penelusuran dan pengambilan data adalah lembar 

pengumpul data untuk mencatat data peresepan yang didapatkan selama rawat inap, Drug 

Interaction Checker (software medscape), serta buku acuan “Drug Interaction” (Stockley and 

Lee, 2003) dan “Drug Interaction Facts” (Tatro, 2001). 

Bahan penelitian yang digunakan adalah catatan rekam medik pasien yang berisi data 

karakteristik pasien (nomer rekam medik, usia, jenis kelamin), gejala, diagnosis, lama 

perawatan, pengobatan yang diberikan dan jadwal pemberian obat pada pasien demam tifoid 

di Instalasi Rawat Inap RSUD “X” tahun 2011. 

Populasi dan Sampel 

Populasi yang digunakan adalah seluruh pasien rawat inap yang didiagnosis 

menderita demam tifoid di RSUD “X” tahun 2011. 

Sampel adalah bagian dari populasi yang memenuhi kriteria inklusi, diantaranya : 

a. Pasien yang didiagnosis demam tifoid di Instalasi Rawat Inap RSUD “X” tahun 2011. 

b. Pasien demam tifoid dengan atau tanpa penyakit penyerta dan atau dengan infeksi lain. 

c. Pasien yang didiagnosis demam tifoid yang mendapat resep minimal 2 macam obat. 

d. Data pasien lengkap yang mendukung penelitian seperti nomer rekam medik, usia, jenis 

kelamin, gejala, diagnosis, pengobatan yang diberikan, dan jadwal pemberian obat. 

Analisis Data 

1. Karakteristik pasien yang meliputi nomer rekam medis, usia, jenis kelamin, diagnosis, 

gejala, lama perawatan, dan jenis obat yang diberikan, karakteristik tersebut diolah 

menjadi bentuk data tabel persentase. 

2. Data pemberian obat dianalisis menggunakan Drug Interaction Checker (software 

medscape), serta buku acuan “Drug Interaction” (Stockley and Lee, 2003) dan “Drug 

Interaction Facts” (Tatro, 2001). Kemudian dihitung jumlah kejadian interaksi obat, 

interaksi obat berdasarkan mekanisme, dan interaksi obat berdasarkan level signifikansi. 

a. Kejadian interaksi obat dibagi seluruh data yang dianalisis dikalikan 100 %. 

b. Kejadian interaksi obat berdasarkan mekanisme dibagi seluruh kejadian interaksi obat 

dikalikan 100%. 
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c. Kejadian interaksi obat berdasarkan level signifikansi dibagi seluruh  kejadian interaksi 

obat dikalikan 100%. 

Tabel 1. Level Signifikansi Interaksi (Tatro, 2001) 

Nilai Keparahan Dokumentasi 

1 Mayor Suspected, Probable, Established 

2 Moderat Suspected, Probable, Established 

3 Minor Suspected, Probable, Established 

4 Mayor atau Moderat Possible 

5 Minor Possible 

 Mayor, moderat, minor Unlikely 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan data yang didapat dari rekam medik di RSUD “X” tahun 2011, jumlah 

pasien demam tifoid yang dirawat inap sebanyak 61 kasus. 

Karakteristik Pasien 

Kasus demam tifoid banyak ditemukan pada usia 36-65 tahun yaitu sebanyak 28 

kasus (45,90%). Disusul usia 18-35 tahun 27,87%, usia 2-12 tahun 11,47%, usia 13-17 tahun 

(6,56%), usia >65 tahun 4,92%, dan <2 tahun 3,28%. Persentase pasien laki-laki lebih banyak 

dibandingkan pasien wanita yaitu 33 kasus (54,1%), sedangkan pasien wanita 28 kasus 

(45,90%). 

Lama inap terhitung mulai pasien tersebut masuk sampai pulang atau keluar dari 

RSUD “X” tahun 2011. Berdasarkan data rekam medik paling banyak <7 hari (73,77 %), 7-14 

hari (21,31 %), dan >14 hari (4,92 %). 

Distribusi pasien berdasarkan diagnosis penyakit pada pasien demam tifoid yang 

didiagnosis dengan penyakit penyerta bukan infeksi berjumlah paling banyak yaitu diabetes 

mellitus sebanyak 6 kasus (9,84%), hipertensi 4 kasus (6,56%), gastritis dan dislipidemia 

masing-masing 3 kasus (4,92%), anemia 2 kasus (3,28%), hipokalemia, trigliserida, 

hiperuricemia dan neurodermatitis masing-masing 1 kasus (1,64%). Untuk infeksi yang lain 

misalnya hepatitis (4,92%), colestistitis (3,28%), tonsilofaringitis (3,28%), kandidiasis oral 

(3,28%), infeksi saluran nafas, Dengue Haemorrhagic Fever dan tuberculosis masing-masing 

1 kasus (1,64%). 

Demam adalah gejala utama demam tifoid yang dari hari ke hari intensitasnya 

semakin tinggi yang disertai gejala lain seperti pusing, anoreksia, mual dan muntah, lidah 

kotor dan ditutupi selaput putih. Pada umumnya penderita mengalami nyeri perut dan ulu hati, 

hepatosplenomegali, bradikardi relatif serta gangguan kesadaran. Pada minggu selanjutnya 
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timbul diare. Gejala lain yang dapat ditemukan adalah rose spot (Depkes, 2006). Rose spot 

merupakan suatu ruam makulo popular yang berwarna merah dengan ukuran 2-4 µm 

seringkali dijumpai pada daerah abdomen, toraks, ekstremitas dan punggung pada orang kulit 

putih (Soedarmo, 2002). Data yang diperoleh dapat dilihat bahwa demam merupakan gejala 

yang paling sering ditemukan pada kasus demam tifoid di rumah sakit ini yaitu sebanyak 

93,44 %. Gejala lain yang timbul yaitu mual-muntah, pusing, nyeri perut, badan lemas, 

hepatosplenomegali, diare, nyeri ulu hati, anoreksia, lidah kotor, dan  lain-lain.  

Karakteristik Obat 

Tabel 2 menunjukkan jenis antibiotik yang paling banyak digunakan adalah 

seftriakson sebanyak 26 kasus (42,62%) dan siprofloksasin sebanyak 15 kasus (24,59%). 

Seftriakson dan siprofloksasin merupakan antibiotik lini kedua yang direkomendasikan 

berdasarkan buku Pedoman Pengendalian Demam Tifoid (Depkes, 2006). Seftriakson adalah 

antibiotik golongan sefalosporin generasi ketiga, termasuk antibiotik beta-laktam yang 

bekerja dengan cara menghambat sintesis dinding sel mikroba. Sedangkan siprofloksasin 

adalah antibiotik golongan Fluoroquinolon, bekerja dengan menghambat DNA gyrase 

sehingga sintesa DNA kuman terganggu (Depkes, 2000). 

Tabel 2. Distribusi penggunaan antibiotik pada pasien demam tifoid di 

Instalasi Rawat Inap RSUD “X” tahun 2011 

Golongan Nama Obat Jumlah 
(n=61) 

Persentase 
(%) 

Fluoroquinolon Siprofloksasin 15 24,59 

Levofloksasin 3 4,92 

Sefalosporin Sefaleksin 1 1,64 

Sefprozil 1 1,64 

Sefotaksim 5 8,19 

Seftriakson 26 42,62 

Seftazidim 3 4,92 

Sefoperazon Na 

Sulbaktam Na 

1 1,64 

Penisilin Ampisilin 2 3,28 

Amoksisilin 4 6,56 

Kloramfenikol Kloramfenikol 6 9,84 

Tiamfenikol 1 1,64 

Lain-lain Metronidazol 3 4,92 

Rifampisin 1 1,64 

Kandistatin 2 3,28 

Penggunaan obat selain antibiotik pada pengobatan demam tifoid dipengaruhi oleh 

gejala yang diderita pasien dan penyakit penyertanya. Untuk obat lain yang digunakan paling 

banyak adalah analgetik-antipiretik sebanyak 57 kasus (93,44%) dan elektrolit (93,44%). 

Antipiretik digunakan untuk menurunkan demam, yang merupakan gejala yang sering timbul 
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pada kasus demam tifoid. Obat lainnya seperti antiulkus (67,21%), vitamin (54,10%), 

antiemetik (37,70%), antasida (31,15%), suplemen (31,15%), antiansietas (22,95%), dan 

kortikosteroid (18,03%). 

Interaksi Obat 

Interaksi obat diklasifikasikan berdasarkan mekanismenya yaitu farmakokinetik dan 

farmakodinamik, serta berdasarkan level signifikansi. Interaksi farmakokinetik adalah 

interaksi dimana satu obat dapat mempengaruhi absorpsi, distribusi, metabolisme dan ekskresi 

dari obat lain. Sedangkan interaksi farmakodinamik adalah interaksi dimana efek suatu obat 

diubah oleh obat lain. Distribusi interaksi obat dan jumlah kejadian interaksi berdasarkan 

mekanismenya dapat dilihat pada Tabel 3 dan Tabel 4. 

Tabel 3. Distribusi interaksi obat berdasarkan mekanisme pada pasien demam tifoid di Instalasi 

Rawat Inap RSUD “X” tahun 2011 

Mekanisme Obat A Obat B Jumlah 

(n=61) 

Persentase 

(%) 

Farmakokinetik Siprofloksasin / 

Levofloksasin 

Ondansetron 8 

 
 

13,11 

Diazepam 1 1,64 

Alprazolam 3  4,92 

Metil Prednisolon Diazepam 2 3,28 

Asam Askorbat Sefprozil 1 1,64 

Seftriakson Ca glukonat 1 1,64 

Simetidin Dexametason 1 1,64 

Dexametason Ondansetron 1 1,64 

Ca glukonat 1 1,64 

Omeprazol Ondansetron 1 1,64 

Diazepam 2 3,28 

Metformin Ranitidin 2 3,28 

Isoniazid Parasetamol 1 1,64 

Rifampisin 1 1,64 

Diazepam 2 3,28 

Farmakodinamik Metil Prednisolon Siprofloksasin / 

Levofloksasin 

3 4,92 

Gliquidon 1 1,64 

Metformin 1 1,64 

Levofloksasin Metformin 1 1,64 

Amoksisilin Seftriakson 1 1,64 

Tidak diketahui Ca Carbonat Captopril 1 1,64 

 

Tabel 4. Jumlah kejadian interaksi berdasarkan mekanismenya pada pasien demam 

tifoid di Instalasi Rawat Inap RSUD “X” tahun 2011 

Mekanisme Jumlah  

kejadian interaksi 

Persentase 

(%) 

Farmakokinetik 29 47,54 

Farmakodinamik 7 15,23 

Tidak diketahui 1 1,64 
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Tabel 5 menunjukkan angka paling tinggi yaitu level signifikansi yang belum 

diketahui karena adanya beberapa interaksi obat yang belum terdaftar dalam buku Drug 

Interaction Fact oleh Tatro tahun 2001. Jumlah interaksi obat yang tidak diketahui level 

signifikansinya sebanyak 33 kasus dengan persentase 54,10 %. 

 

Tabel 5. Distribusi interaksi obat berdasarkan level signifikansinya pada pasien demam tifoid di Instalasi Rawat Inap RSUD 

“X” tahun 2011 

Level 

signifikansi 

Tingkat 

keparahan 

Dokumentasi Obat A Obat B Jumlah Persentase 

(%) 

3 Minor Suspected Omeprazol Diazepam 2 4,35 

5 Minor Possible Rifampisin Parasetamol 1 2,17 

Mayor Unlikely Isoniazid Parasetamol 1 2,17 

Tidak 
diketahui 

    33 54,10 

Level signifikansi 3 dengan tingkat keparahan minor dan dokumentasi suspected 

yang berarti interaksi ini diduga terjadi tetapi memiliki efek ringan. Angka kejadian sebanyak 

2 kasus dengan persentase 4,35 %. Sedangkan pada level signifikansi 5 dengan tingkat 

keparahan minor dan dokumentasi possible, serta tingkat keparahan mayor dan dokumentasi 

unlikely, kemungkinan interaksi ini belum pasti terjadi. 

Obat-obat yang mengalami interaksi yaitu : 

1) Omeprazol dengan diazepam (benzodiazepin) 

Omeprazol dapat menurunkan klirens, memperpanjang t1/2 dan meningkatkan kadar 

serum benzodiazepin dengan cara menghambat metabolisme hepatik oksidatifnya (Tatro, 

2001). Pada studi in vitro terhadap mikrosom hepar manusia melaporkan bahwa omeprazol 

menghambat metabolisme diazepam, dikarenakan aksinya pada sitokrom CYP3A, meskipun 

CYP2C9 juga memperlihatkan aksi serupa. Hal ini menyebabkan diazepam terakumulasi 

sehingga efeknya meningkat (Stockley, 1999). Monitoring terhadap peningkatan atau 

perpanjangan sedasi atau efek-efek lain melemahnya sistem syaraf pusat. Perlu 

dipertimbangkan untuk menurunkan dosis benzodiazepin atau memperlama frekuensi 

pemberian terutama pada geriatri (Tatro, 2001). 

2) Isoniazid dengan parasetamol 

Isoniazid dapat meningkatkan efek parasetamol dengan cara menghambat 

metabolisme hepatik dari parasetamol. Perlu diwaspadai efek toksisitas  pada pasien saat 

kedua obat tersebut dikombinasikan karena telah dilaporkan terjadi hepatotoksik (Tatro, 

2001). 
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3) Rifampisin dengan parasetamol 

Rifampisin dapat menurunkan efek parasetamol dengan melibatkan kerja enzim-

enzim mikrosomal hepatik yang dapat mempercepat luruhnya parasetamol. Resiko paling 

besar adalah ketika parasetamol diminum dengan dosis berlebih dan bersamaan dengan 

pemberian rifampisin secara regular. Sebaiknya digunakan parasetamol dalam rentang dosis 

yang disarankan atau lakukan monitoring (Tatro, 2001). 

4) Ciprofloksasin dengan diazepam atau alprazolam (benzodiazepin) 

Ciprofloksasin menyebabkan penurunan klirens diazepam tetapi tidak signifikan 

secara klinis. Kemungkinan tidak terjadi peningkatan efek diazepam pada banyak pasien, 

tetapi mungkin terjadi pada pasien dengan penurunan klirens renal atau hepar misalnya pada 

geriatri (Stockley, 1999). 

5) Simetidin dengan dexametason 

Simetidin akan meningkatkan efek dexametason dengan cara mempengaruhi kerja 

enzim CYP3A4 di hepar atau intestinal (Medscape, 2011). Simetidin mempengaruhi kadar 

plasma dexametason tetapi hanya sedikit atau tidak signifikan (Stockley, 1999). 

6) Dexametason dengan ondansetron 

Dexametason akan meningkatkan efek ondansetron dengan cara mempengaruhi kerja 

enzim CYP3A4 di hepar atau intestinal (Medscape, 2011). Ondansetron aman diberikan 

bersama dengan dexametason karena dapat meningkatkan efek antiemetiknya (Stockley, 

1999). 

7) Diazepam dengan parasetamol 

Diazepam dapat menurunkan efek parasetamol dengan cara menaikkan 

metabolismenya. Metabolisme yang tinggi dapat menaikkan kadar metabolit hepatotoksiknya 

(Medscape, 2011). Parasetamol dapat menurunkan ekskresi diazepam tetapi kadar plasmanya 

hanya sedikit, sehingga tidak berpengaruh secara signifikan (Stockley, 1999). 

8) Metil prednisolon dengan siprofloksasin atau levofloksasin (golongan fluoroquinolon) 

Saling menaikkan kadar masing-masing. Pemakaian bersama antara antibiotik 

quinolon dan kortikosteroid dapat meningkatkan resiko rupture tendon (Medscape, 2011). 

Kortikosteroid dapat menurunkan inflamasi sehingga menurunkan pembentukan antibodi, jika 

diberikan secara sistematis dapat menyebabkan supresi ginjal. Hal ini dapat menaikkan 

kerentanan tubuh terhadap infeksi di jaringan tempat terjadinya, infeksi tidak dapat tertangani 

oleh antibiotik selama proses imunosupresi ini. Tidak ada pembahasan secara tegas tentang 
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interaksi obat-obat tersebut tetapi perlu adanya monitoring terhadap pemakaian bersama 

kedua obat tersebut. Salah satu laporan menegaskan bahwa perlu adanya aturan mengenai 

pemakaian bersama antar keduanya mengingat resiko akan terjadinya penyakit ganas bisa 

menjadi fatal (Stockley, 1999). 

9) Omeprazol dengan ondansetron 

Omeprazol dapat menurunkan efek ondansetron dengan cara mempengaruhi 

metabolisme enzim hepar CYP1A2 (Medscape, 2011). 

10) Metil prednisolon dengan diazepam 

Metil prednisolon menurunkan efek diazepam dengan cara mempengaruhi 

metabolisme enzim hepar atau intestinal CYP3A4 (Medscape, 2011). 

11) Asam askorbat (vitamin C) dengan sefprozil 

Asam askorbat (vitamin C) meningkatkan efek sefprozil melalui kompetisi obat asam 

(anion) untuk bersihan renal tubular (Medscape, 2011). 

12) Seftriakson dengan Ca gluconat 

Sebaiknya tidak menggunakan larutan apapun yang mengandung Ca
++  

dalam 

kombinasi dengan seftriakson i.v, karena beresiko fatal terjadinya pengendapan partikel di 

paru-paru dan ginjal. Pemberian diberi jeda minimal 48 jam (Medscape, 2011). 

13) Dexametason dengan Ca gluconat 

Dexametason dapat menurunkan kadar Ca gluconat dengan cara meningkatkan 

eliminasinya (Medscape, 2011). 

14) Metformin dengan ranitidin 

Metformin dapat meningkatkan efek ranitidin melalui kompetisi obat dasar (kationik) 

untuk bersihan tubular renal (Medscape, 2011). 

15) Metronidazol dengan parasetamol 

Metronidazol dapat meningkatkan efek parasetamol dengan cara mempengaruhi 

metabolisme enzim hepar CYP2E1 (Medscape, 2011). 

16) Metil prednisolon dengan glikuidon 

Metil prednisolon dapat menurunkan efek glikuidon melalui antagonis 

farmakodinamik (Medscape, 2011). 
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17) Metil prednisolon dengan metformin 

Metil prednisolon dapat menurunkan efek metformin melalui antagonisme 

farmakodinamik (Medscape, 2011). 

18) Levofloksasin dengan metformin 

Levofloksasin dapat menaikkan efek metformin melalui sinergisme farmakodinamik. 

Pemberian antibiotik quinolon dapat menyebabkan hipoglikemia (Medscape, 2011). 

19) Amoksisilin dengan seftriakson 

Masing-masing obat dapat menaikkan kadar lainnya dengan cara menurunkan 

bersihan ginjal (Medscape, 2011). 

20) Ca carbonat dengan captopril 

Ca carbonat dapat menurunkan efek captopril melalui mekanisme interaksi yang 

tidak spesifik (Medscape, 2011). 

21) Siprofloksasin atau levofloksasin (golongan quinolon) dengan ondansetron 

Keduanya dapat meningkatkan interval QTc, sebaiknya tidak digunakan pada 

penderita dengan sindrom kongenital, monitoring ECG pada penderita bradiaritmia, CHF atau 

ketidaknormalan elektrolit jika memakai kedua obat ini (Medscape, 2011). 

KESIMPULAN 

Penelitian mengenai identifikasi potensial interaksi obat pada pasien demam tifoid di 

Instalasi Rawat Inap RSUD “X” tahun 2011 ini menghasilkan beberapa kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Dari total 61 pasien, yang mengalami interaksi obat sebanyak 22 pasien (36,07%) dengan 

jumlah kejadian interaksi sebanyak 37 kasus. 

2. Obat yang paling banyak mengalami interaksi yaitu antibiotik golongan fluoroquinolon 

dengan ondansetron, dengan jumlah 8 kasus (13,11%). 

3. Interaksi obat berdasarkan mekanisme paling banyak yaitu farmakokinetik sebanyak 29 

kasus (47,54%), farmakodinamik sebanyak 7 kasus (15,23%), dan tidak diketahui 

sebanyak 1 kasus (1,64%). 

4. Interaksi obat berdasarkan level signifikansinya banyak yang tidak diketahui yaitu 

sebanyak 33 kasus (54,10%), sisanya level 3 dan 5 masing-masing dengan persentase 

4,35% dan 4,35%. 
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Saran 

Perlu dilakukan monitoring terhadap interaksi obat yang merugikan dimana dapat 

diukur parameter seperti kadar obat dalam darah dan tes fungsi hati dan ginjal, terutama pada 

pasien geriatri dimana pada usia tersebut beresiko terjadinya interaksi obat yang disebabkan 

karena perubahan metabolik dan penurunan fungsi organ dalam tubuh serta polifarmasi 

sehingga perlu dilakukan monitoring yang ketat untuk menghindari interaksi obat-obat yang 

merugikan.  

Interaksi obat yang memerlukan monitoring seperti interaksi dengan level 

signifikansi 3 yaitu omeprazol dengan diazepam dimana omeprazol dapat meningkatkan efek 

dari diazepam. Interaksi obat yang memerlukan monitoring lainnya yaitu pemberian 

seftriakson dengan Ca gluconat, levofloksasin dengan metformin, levofloksasin dengan 

ondansetron, metil prednisolon dengan levofloksasin, dan metil prednisolon dengan 

metformin. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Depkes, 2000, Informatorium Obat Nasional Indonesia, Departemen Kesehatan Republik 

Indonesia, Jakarta. 

Depkes, 2006, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

364/Menkes/SK/V/2006 tentang Pedoman Pengendalian Demam Tifoid, Departemen 

Kesehatan RI, Jakarta. 

Ganiswarna, S. G., Setiabudy, R., Suyatna, F. D., Ascobat, P., Nafrialdi, Ganiswarna, V. H. 

S., dkk., 2007, Farmakologi dan Terapi, Edisi 4, Bagian Farmakologi Fakultas 

Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta. 

Medscape, 2011, Drug Interaction Checker, (online), 

(http://www.reference.medscape.com/drug-interactionchecker), diakses tanggal 6 

Desember 2011. 

Stockley, I.H. & Lee, A., 2003, Drug Interaction, Edisi 3, Churcill Livingstone, London. 

Tatro, D.S., 2001, Drug Interaction Facts, Edisi 6, Fact and Comparissons, A Wolter 

Klowers, St. Louis. 

http://www.reference.medscape.com/drug-interactionchecker



