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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Demam tifoid atau tifus abdominalis banyak ditemukan dalam kehidupan 

masyarakat kita, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Penyakit ini sangat erat 

kaitannya dengan kualitas yang mendalam dari higiene pribadi dan sanitasi 

lingkungan seperti, higiene perorangan dan higiene konsumen makanan yang 

rendah, lingkungan yang kumuh, kebersihan tempat-tempat umum (rumah makan, 

restoran) yang kurang serta perilaku masyarakat yang tidak mendukung untuk 

sehat. Seiring dengan terjadinya krisis ekonomi yang berkepanjangan akan 

menimbulkan peningkatan kasus-kasus penyakit menular, termasuk tifoid ini 

(Depkes
b
, 2006). 

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
b
, 2006). 

Kejadian Drug Related Problems (DRPs) sering terjadi tetapi 

kebanyakan diabaikan oleh  dokter terutama  pada  pemberian obat  kepada  

pasien  tersebut itu dapat mengakibatkan tidak  tercapainya  hasil  yang  

diinginkan bahkan bisa  terjadi kematian.  Sebuah penelitian di  Inggris  yang  

dilakukan pada  salah  satu unit perawatan umum menemukan 8,8% kejadian 

DRPs pada 93% pasien darurat. Dapat  dilihat  dari  sejarah bahwa  di Amerika  

pada  tahun 1997  terdapat  140.000 kematian dari 1  juta pasien yang dirawat  

sakit akibat adanya DRPs dari obat yang diresepkan (Cipolle et al., 1998). 

Kategori DRPs meliputi indikasi yang tidak diterapi, obat dengan indikasi yang 

tidak sesuai, obat salah, interaksi obat, overdosis, dosis subterapi,  Adverse Drug 

Reactions  dan kegagalan dalam menerima obat (Cipolle et al., 1998). 
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Berdasarkan hasil penelitian di rumah sakit di Yogyakarta menunjukkan 

bahwa interaksi obat terjadi pada 59% pasien rawat inap (dari 90 sampel) dan 

69% pasien rawat jalan (dari 120 sampel). Dari pasien rawat inap ditemukan 125 

kejadian interaksi (48 interaksi obat-obat dan 77 interaksi obat-makanan) 

(Rahmawati dkk., 2006). Hasil penelitian Hidayat dkk (2004) interaksi obat pada 

resep untuk pasien pediatrik dimungkinkan terjadi 77 interaksi obat didalam 68 

lembar resep (7%) dari 924 lembar resep. 

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). 

Berdasarkan penelitian Yuliati (2009) Drug Related Problems pada 

pasien demam tifoid di Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit Umum Daerah Dr. 

Moewardi tahun 2007 jumlah 181 kasus, dengan hasil persentase terjadinya 

interaksi obat potensial sebesar 8,29% dari jumlah seluruh kejadian DRPs. 

Sedangkan dari hasil penelitian Rahmatifa (2005) Drug Related Problems pada 

pasien demam tifoid di Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit Islam Surakarta tahun 

2005 sebanyak 96 kasus, dengan hasil persentase terjadinya interaksi obat sebesar 

8,29% (Rahmatifa, 2006). 

Berdasarkan tingginya angka kejadian demam tifoid serta resiko kejadian 

DRPs khususnya kategori interaksi obat maka perlu dilakukan suatu penelitian 

untuk mengetahui besarnya angka kejadian interaksi obat pada pasien demam 

tifoid di instalasi rawat inap. Peneliti akan melakukan penelitian di Instalasi 

Rawat Inap Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi di Surakarta tahun 2011 

karena di rumah sakit tersebut angka kejadian penyakit demam tifoid cukup 

tinggi. 

 

A. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan 

permasalahan : berapakah besarnya angka kejadian potensial interaksi obat 
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berdasarkan mekanisme dan level signifikansi interaksi pada pengobatan demam 

tifoid di Instalasi Rawat Inap RSUD Dr. Moewardi di Surakarta tahun 2011. 

 

B. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengidentifikasi kejadian 

potensial interaksi obat pada pasien demam tifoid di Instalasi Rawat Inap RSUD 

Dr. Moewardi di Surakarta tahun 2011. 

 

C. Tinjauan Pustaka 

1. Demam Tifoid 

a. Definisi 

Pada tahun 1829 Pierre Louis (Perancis) mengeluarkan istilah typhoid 

yang berarti seperti typhus. Baik kata typhoid maupun typhus berasal dari kata 

Yunani typhos (Soedarmo, 2002). Demam tifoid adalah penyakit infeksi usus 

yang disebabkan oleh kuman Salmonella typhi atau Salmonella paratyphi A, B, 

dan C (Soedarto, 2007). Sinonim dari demam tifoid dan paratifoid adalah typhoid 

dan paratyphoid fever, enteric fever, tifus, dan paratifus abdominalis (Mansjoer 

dkk., 2001). 

 

b. Epidemiologi 

Diperkirakan angka kejadian dari 150/100.000/tahun di Amerika Selatan 

dan 900/100.000/tahun di Asia. Umur penderita yang terkena di Indonesia (daerah 

endemis) dilaporkan antara 3-19 tahun mencapai 91% kasus. Angka yang kurang 

lebih sama juga dilaporkan dari Amerika Selatan (Soedarmo dkk., 2002). 

 

c. Etiologi 

Salmonella typhi adalah basil Gram negatif, bergerak dengan rambut 

getar dan tidak berspora. Mempunyai sekurangnya empat macam antigen, yaitu 

antigen O (somatik yang terdiri zat kompleks lipopolisakarida), H (flagella), 

antigen Vi, dan protein membran hialin (Mansjoer dkk., 2001). 
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d. Patogenesis 

Bakteri Salmonella typhi bersama makanan/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 ileum dan 

yeyunum akan menembus dinding usus. Setelah melalui periode inkubasi, maka 

Salmonella typhi melalui duktus torasikus masuk ke dalam sirkulasi sistemik. 

Organisme dapat mencapai organ manapun seperti hati, limpa, sumsum tulang, 

kandung empedu dan Peyer’s patch dari ileum terminal (Soedarmo dkk., 2002). 

Masa inkubasi hingga terjadinya demam tifoid berkisar antara 8-14 hari, bisa lebih 

lama dengan inokulum yang lebih rendah (Southwick, 2003). 

 

e. Manifestasi Klinis 

Beberapa gejala klinis yang sering pada tifoid diantaranya adalah 

demam, gangguan saluran pencernaan, hepatosplenomegali, serta bradikardia 

relatif dan gejala lain (Depkes
b
, 2006). 

 

f. Komplikasi Tifoid 

Beberapa komplikasi yang sering terjadi diantaranya tifoid toksik dan 

syok septik (perdarahan dan perforasi intestinal, peritonitis, hepatitis tifosa, 

pankreatitis tifosa, pneumonia, serta komplikasi lain seperti osteomielitis; 

miokarditis, perikarditis, dan endokarditis; pielonefritis dan orkhitis; serta 

peradangan-peradangan ditempat lain (Depkes
b
, 2006). 

 

g. Diagnosa 

Tes diagnosis laboratorium antara lain : 

1. Spesimen, berupa : biakan darah, biakan serum dan biakan tinja. 

2. Biakan Salmonella typhi pada media misalnya agar Mac Conkey. 

3. Uji serologis, antara lain dengan tes Felix-Widal, tes IDL, Tubex®, tes 

Typhidot®, dan tes dipstick IgM. 

      (WHO, 2003) 
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h. Tatalaksana Terapi 

Adapun penatalaksanaan terapi non-farmakologi dan terapi farmakologi 

untuk pasien demam tifoid adalah: 

1. Tirah baring/istirahat 

Penderita yang demam tifoid harus tirah baring dengan sempurna untuk 

mencegah komplikasi, terutama pendarahan dan perforasi. Bila klinis berat, 

penderita harus istirahat total (Depkes, 2006). Tirah baring minimal 7 hari bebas 

panas atau selama 14 hari (Juwono, 2004). 

2. Nutrisi 

a. Cairan 

Penderita harus mendapat cairan yang cukup, baik secara oral maupun 

parenteral. Cairan harus mengandung komponen glukosa, natrium, kalium, klorida 

dan air untuk rehidrasi pasien. Sediaan yang dapat digunakan yaitu infus ringer 

laktat dan cairan berbahan dasar glukosa secara oral (Dipiro et al., 2008). 

b. Diet 

Diet harus mengandung kalori dan protein yang cukup. Sebaiknya rendah 

selulose (rendah serat) untuk mencegah perdarahan dan perforasi (Depkes
b
, 2006). 

3. Terapi simptomatik 

Terapi simptomatik dapat diberikan dengan pertimbangan untuk 

perbaikan keadaan umum penderita seperti vitamin, antipiretik (untuk 

kenyamanan penderita terutama anak-anak) atau antiemetik (diperlukan bila 

penderita muntah hebat) (Depkes, 2006). Efek antipiretik ibuprofen lebih unggul 

daripada parasetamol pada anak demam tifoid, terutama mereka dengan demam 

yang berkepanjangan. Kedua antipiretik aman digunakan (Vinh et al, 2004). 
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Tabel 1. Terapi simptomatik untuk demam tifoid (BNF, 2007) 

     Terapi simptomatik                             Dosis  

1. Antiemetik :  

a. Domperidon (p.o.) 

 

 

b. Ondansetron 

 

10-20 mg 3-4 x sehari untuk anak dengan BB ≥ 35 kg, dan 

250-500 mikrogram/kg BB 3-4 x sehari untuk anak dengan 

BB < 35 kg. 

8-12 mg i.v. atau 8-24 mg p.o. setiap 24 jam untuk dewasa 

4 mg p.o. 3 x sehari untuk anak usia 4-11 tahun. 

2. Antipiretik : 

a. Ibuprofen (p.o.) 

 

 

b. Parasetamol (p.o.) 

 

Untuk anak 6 bulan–12 tahun 

< 39° C : 5 mg/kg BB & ≥ 39° C : 10 mg/kg BB 

setiap 6-8 jam, dosis harian maksimal 40 mg/kg BB/hr. 

Dws : 325-650 mg setiap 4-6 jam atau 1000 mg 3-4 x sehari 

Anak : setiap 4-6 jam 

40 mg untuk bayi usia 0-3 bulan, 

80 mg untuk bayi usia 4-11 bulan, 

120 mg untuk anak usia 1-2 tahun, 

160 mg untuk anak usia 2-3 tahun, 

240 mg untuk anak usia 4-5 tahun, 

320 mg untuk anak usia 6-8 tahun, 

400 mg untuk anak usia 9-10 tahun, dan 

480 mg untuk anak usia 11 tahun. 

 

4. Pemberian Antibiotik 

Antimikroba lini pertama untuk tifoid adalah kloramfenikol, ampisilin 

atau amoksisilin dan trimetoprim-sulfametoksazol. Bila pemberian salah satu 

antimikroba lini pertama dinilai tidak efektif, dapat diganti dengan antimikroba 

yang lain atau dipilih antimikroba lini kedua. Antimikroba lini kedua untuk tifoid 

adalah seftriakson, sefiksim, dan antibiotik golongan kuinolon (Depkes
b
, 2006). 

Obat-obat antimikroba yang digunakan adalah : 

a. Golongan Kloramfenikol 

Kloramfenikol merupakan antibiotik dengan spektrum luas. Di Indonesia, 

kloramfenikol masih merupakan obat pilihan utama untuk demam tifoid (Juwono, 

2004). Obat ini bekerja menghambat sintesis protein kuman dengan cara berikatan 
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pada ribosom 50S sehingga menghambat pembentukan rantai peptida (Depkes, 

2000). Kloramfenikol tidak boleh diberikan bila lekosit < 2000/mm³. Tiamfenikol 

adalah derivat ρ-metilsulfonil (-SO2CH3) dengan spektrum kerja dan sifat yang 

mirip kloramfenikol (Tjay dan Rahardja, 2007). 

b. Golongan Penisilin 

Antibiotik golongan penisilin memiliki cincin beta-laktam yang 

merupakan syarat mutlak untuk khasiatnya. Jika cincin ini dibuka oleh enzim 

beta-laktamase (penisilinase), maka zat menjadi inaktif (Tjay dan Rahardja, 

2007). Antibiotik yang digunakan adalah ampisilin dan amoksisilin yang 

merupakan antibiotik dengan spektrum luas. Mekanisme kerja dengan 

menghambat pertumbuhan bakteri dengan jalan menghambat tahap spesifik dalam 

sintesis dinding sel bakteri (Katzung, 2004). 

c. Golongan Sulfonamid 

Golongan sulfonamid yang digunakan untuk demam tifoid adalah 

kombinasi trimetoprim dan sulfametoksazol (Ko-trimoksazol) dengan 

perbandingan 1 : 5 (Depkes, 2006). Sulfametoksazol mengganggu sintesa asam 

folat bakteri dan pertumbuhan lewat penghambatan pembentukan asam 

dihidrofolat dari asam para-aminobenzoat, sedangkan trimetoprim menghambat 

reduksi asam dihidrofolat menjadi tetrahidrofolat, kombinasi keduanya 

menghasilkan inhibisi enzim berurutan pada jalur asam folat (Sukandar dkk, 

2008). 

d. Golongan Sefalosporin Generasi III 

Sefalosporin termasuk antibiotik beta-laktam yang bekerja dengan cara 

menghambat sintesis dinding sel mikroba (Depkes, 2000). Antibiotik yang 

digunakan adalah seftriakson dan sefiksim. Penelitian oleh Musnelina dkk (2004) 

tentang perbandingan pemakaian seftriakson dan kloramfenikol didapatkan hasil 

bahwa seftriakson lebih efektif dari segi lamanya durasi terapi serta lebih efisien 

dari sisi farmakoekonomi. Seftriakson aman untuk dewasa maupun anak, durasi 

terapi relatif pendek (sekitar 5 hari), efektif menghilangkan bakteri dari darah dan 

tinja, serta mampu menghindari relaps (Butler, 2011). 
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e. Golongan Kuinolon 

Antibiotik yang digunakan adalah fluorokuinolon yaitu siprofloksasin, 

ofloksasin, pefloksasin, dan fleroksasin. Obat golongan ini bekerja dengan 

menghambat DNA gyrase sehingga sintesa DNA kuman terganggu. Tidak 

dianjurkan untuk anak karena efek samping pada pertumbuhan tulang (Depkes
b
, 

2006). 

Tabel 2. Antibiotik untuk demam tifoid (Depkes
b
, 2006) 

      Antibiotik                             Dosis 

1. Golongan Kloramfenikol 

a. Kloramfenikol (p.o./ i.v.) 

 

 

b. Tiamfenikol (p.o.) 

 

Dewasa : 4 x 500 mg (2 gram) selama 14 hari 

Anak : 50-100 mg/kg BB/hari maks. 2 gram selama 10-14 

hari dibagi 4 dosis. 

 Dewasa : 4 x 500 mg dan anak : 50 mg/kg BB/hr selama 5-

7 hari bebas panas. 

2. Golongan Penisilin 

Amoksisilin & Ampisilin 

(p.o./ i.v.) 

 

Dewasa : 3-4 gram /hari selama 14 hari 

Anak : 100 mg/kg BB/hari selama 10 hari. 

3. Golongan Sulfonamid 

Co-trimoxazol (TMP-SMX) 

(p.o.) 

 

Dewasa : 2 x (160-800) mg selama 2 minggu 

Anak : TMP 6-10 mg/kg BB/hari dan SMX 30-50 mg/kg 

BB/hari selama 10 hari. 

4. Golongan Sefalosporin  

Generasi III 

a. Seftriakson (i.v.) 

 

b. Sefiksim (p.o.) 

 

Dewasa : 2-4 gram/hari selama 3-5 hari 

Anak : 80 mg/kg BB/hr dosis tunggal selama 5 hari. 

Anak : 15-20 mg/kg BB/hari dibagi 2 dosis selama 10 hari. 

5. Golongan Fluorokuinolon (p.o.) 

a. Siprofloksasin 

b. Ofloksasin 

c. Perfloksasin 

d. Fleroksasin   

 

2 x 500 mg selama 1 minggu 

2 x (200-400) mg selama 1 minggu 

1 x 400 mg selama 1 minggu 

1 x 400 mg selama 1 minggu. 
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola penggunaan obat pada 167 

pasien anak penderita demam tifoid adalah menggunakan obat-obatan golongan 

antibiotik (100%) dimana sefotaksim merupakan antibiotik yang paling banyak 

digunakan, analgetik-antipiretik (53,89%), kortikosteroid (38,32%), vitamin 

(8,98%), obat saluran cerna (12,57%), dan cairan elektrolit (100%) (Haryanti 

dkk., 2009). 

5. Terapi komplikasi 

Pada tifoid toksik, antimikroba dipilih pemberian parenteral kombinasi 

ampisilin dengan kloramfenikol. Pemberian kortikosteroid seperti deksametason 

dengan dosis untuk dewasa 4 x 10 mg iv, untuk anak 1-3 mg/Kg BB/hari selama 

3-5 hari. Pada syok septik, antimikroba dipilih pemberian parenteral dan dapat 

ganda (spektrum luas). Obat-obatan vasoaktif seperti dopamin dipertimbangkan 

bila syok mengarah irreversible. Sedangkan pada perdarahan dan perforasi, segera 

transfusi bila telah terjadi perdarahan akut, dimana perdarahan terjadi sebanyak 5 

ml/Kg BB/jam dan pemeriksaan hemostatis normal. Pemberian antimikroba 

dengan pemberian parenteral seperti ampisilin, kloramfenikol dan metronidazol 

(Depkes
b
, 2006). 

6. Pencegahan demam tifoid 

Beberapa kegiatan dalam aspek pencegahan dan pengendalian tifoid 

diantaranya : langkah-langkah strategis pencegahan karier, relaps dan resistensi 

tifoid, perbaikan sanitasi lingkungan, peningkatan higiene makanan dan minuman, 

peningkatan higiene perorangan, pencegahan dengan imunisasi (vaksinasi), 

surveilans, definisi kasus, sistem pencatatan dan pelaporan, serta penanggulangan 

KLB (Depkes
b
, 2006). 

Untuk vaksinasi, ada dua vaksin tifoid yang tersedia secara komersil yaitu 

(1) Ty21a, vaksin berupa S. typhi yang dilemahkan berupa sediaan oral dan (2) 

ViCPS vaksin parenteral yang mengandung polisakarida virulen bakteri yang 

dilemahkan. Vaksin parenteral yang terdahulu yakni sel utuh bakteri tifoid tidak 

lagi digunakan karena efek sampingnya yang signifikan. Kemudian usia pasien 

yang boleh memakai vaksin adalah 6 th untuk vaksin Ty21a dan 2 tahun untuk 

vaksin Vi CPS (Fauci et al., 2008). Kedua vaksin direkomendasikan untuk mereka 
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yang beresiko tinggi terkena demam tifoid seperti ahli mikrobiologi, tenaga 

medis, petugas laboratorium atau petugas kebersihan (Dipiro et al., 2008). 

Masing-masing vaksin mampu memberikan proteksi sebesar 85% dengan lama 

proteksi 3 sampai 5 tahun. Vaksin Ty21a bisa menyebabkan rasa tidak nyaman 

pada saluran gastrointestinal. Vaksin ViCPS menghasilkan efek samping yang 

lebih ringan daripada jenis lainnya (Khan et al, 2004). 

 

2. Pengobatan yang Rasional 

Pemilihan obat yang tepat yaitu efektif, aman, dan dapat diterima dari 

segi mutu dan biaya serta diresepkan pada waktu yang tepat, dosis yang benar, 

cara pemakaian yang tepat dan jangka waktu yang benar (Priyanto, 2009). 

Menurut WHO, penggunaan obat rasional bila pasien menerima obat yang sesuai 

dengan kebutuhannya, untuk periode waktu yang adekuat, dan dengan harga yang 

paling murah untuknya dan masyarakat (Depkes
a
, 2006). 

 

3. Drug Related Problems (DRPs) 

Drug Related Problems (DRPs) merupakan kejadian yang tidak 

diharapkan dari pengalaman pasien akibat atau diduga akibat terapi obat sehingga 

kenyataannya potensial mengganggu keberhasilan penyembuhan yang diharapkan 

(Cipolle et al., 1998). DRPs terdiri dari DRPs aktual yaitu problem yang sedang 

terjadi berkaitan dengan terapi obat yang sedang digunakan oleh penderita, dan 

DRPs potensial yaitu problem yang diperkirakan akan terjadi yang berkaitan 

dengan terapi obat yang sedang digunakan oleh penderita. 

Minnesota Pharmaceutical Care Project selama 3 tahun telah melakukan 

penelitian yang telah didokumentasikan oleh komunitas farmasis. Penelitian 

dilakukan terhadap 9399 pasien. Dari 5544 jumlah DRPs yang terjadi, 23% 

membutuhkan terapi obat tambahan, 15% diidentifikasi dari pasien yang 

menerima obat salah, 8% karena obat tanpa indikasi medis yang valid, 6% 

diantaranya menyangkut dosis yang terlalu tinggi dan dosis yang terlalu rendah 

sebesar 16%. Sedangkan penyebab umum lainnya ADRs sebanyak 21% (Cipolle 

et al., 1998). 
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Kategori umum DRPs yaitu : 

a. Terapi obat tambahan 

b. Terapi obat yang  tidak perlu 

c. Menerima obat yang salah 

d. Dosis terlalu besar 

e. Dosis terlalu kecil 

f. Adverse drug reaction 

g. Compliance (kepatuhan) 

(Cipolle et al., 1998). 

Faktor yang memberi kecenderungan terjadinya DRPs antara lain : umur 

(pediatrik dan geriatrik), pasien dengan multiple drug therapy, jenis kelamin dan 

pasien dengan penyakit dalam (Walker and Edwards, 2003). 

 

4. Interaksi Obat 

a. Definisi 

Definisi mengenai interaksi obat ini bervariasi. Beberapa definisi 

membatasi arti interaksi obat hanya sebagai Adverse Drug Reactions atau reaksi 

yang tidak diinginkan, tidak termasuk reaksi yang menguntungkan. Definisi lain 

mengatakan bahwa interaksi obat hanya sebagai fenomena interaksi yang meliputi 

interaksi obat dengan makanan, substansi endogen, lingkungan dan kimia industri 

serta tes laboratorium (Tatro, 2001).  Interaksi obat dapat terjadi ketika efek suatu 

obat berubah dengan adanya obat lain, makanan, minuman atau agen kimia yang 

berhubungan dengan lingkungan (Stockley and Lee, 2003). Akibat dari interaksi 

obat adalah bila dua atau lebih obat diberikan bersamaan, yang satu dapat menjadi 

interaktan dari yang lain (Joenoes, 2004). 

b. Mekanisme 

1) Interaksi Farmakokinetik 

Interaksi farmakokinetik dapat terjadi pada berbagai tahap, yaitu : 

a) Absorpsi 

Suatu obat mengakibatkan absorpsi obat lain menjadi lebih cepat, lambat, 

sedikit, atau menjadi berlebih. Perubahannya bisa terjadi pada pH saluran cerna, 
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flora usus, terjadi kompleksasi, atau perubahan motilitas saluran cerna. Namun, 

sebagian besar interaksi klinis melibatkan pembentukan kompleks oleh khelat 

yang tidak baik (misalnya tetrasiklin atau ciprofloksasin dan kation di- atau 

trivalen) (Tatro, 2001). 

b) Distribusi 

Setelah obat diabsorpsi ke dalam pembuluh darah, kebanyakan obat akan 

berikatan dengan protein plasma. Obat yang bersifat asam berikatan pada 

albumin, sedangkan obat yang bersifat basa berikatan pada alpha 1-acid 

glikoprotein. Beberapa obat secara cepat pasti juga memiliki sifat menghambat 

enzim, sehingga mekanisme interaksi tidak jelas (misalnya warfarin dan 

sulfametoksazol-trimetoprim) (Tatro, 2001). 

c) Metabolisme 

Metabolisme obat-obat dapat distimulasi atau dihambat dengan terapi 

bersamaan (Hansten and Horn, 2002). Jalur metabolisme yang biasanya 

dipengaruhi adalah oksidase fase I, semua yang memerlukan NADPH dan protein 

sitokrom P450. Saat induksi enzim terjadi retikulum endoplasma dalam sel hati 

meningkat dan jumlah sitokrom P450 juga mengalami kenaikan. Interaksi inhibisi 

enzim tergantung pada kenaikan obat pada plasma. Jika jumlah obat pada plasma 

berada dalam rentang terapeutik maka hal ini akan menguntungkan, jika tidak 

maka akan terjadi ketoksikan (Stockley and Lee, 2003). Ciprofloksasin 

merupakan obat yang dapat menghambat kerja enzim CYP1A2, sedangkan 

kloramfenikol dan ko-trimoksazol dapat menghambat kerja enzim CYP2C9 

(Tatro, 2001). Penelitian oleh Park dkk. (2003) membuktikan bahwa 

kloramfenikol secara kuat menginhibisi kerja CYP2C19 terkatalisis S-

mephenytoin 4’-hidroksilasi dan CYP3A4 terkatalisis midazolam 1-hidroksilasi 

pada mikrosom organ hati manusia (Park et al, 2003). 

d) Ekskresi 

Aliran darah yang melewati ginjal dikontrol oleh produksi prostaglandin 

renal vasodilator. Jika sintesis prostaglandin dihambat dapat menurunkan ekskresi 

beberapa obat dan meningkatkan kadar dalam serum (Walker and Edward, 2006). 

Interaksi yang berupa perubahan pada ekskresi biasanya melibatkan transport aktif 
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di tubulus yang sudah berubah, misalnya probenecid-penisilin. Perubahan pH urin 

merupakan efek klinis terjadinya perubahan ekskresi antara lain oleh salisilat 

(Tatro, 2001). 

2) Interaksi Farmakodinamik 

Ketika obat-obat dengan efek-efek farmakologi yang serupa diberikan 

secara bersamaan, biasanya tampak suatu respon aditif atau sinergis. Kedua obat 

tidak atau dapat bekerja pada reseptor yang sama untuk menimbulkan efek. 

Sebaliknya, obat dengan efek farmakologi yang berlawanan dapat menurunkan 

respon dari satu atau kedua obat tersebut. Mekanisme interaksi farmakodinamik 

yang mungkin terjadi bersama-sama yaitu sinergisme, antagonisme, efek reseptor 

tidak langsung, dan gangguan cairan dan elektronik (Hansten and Horn, 2002). 

c. Clinical Significance 

Clinical significance adalah derajat di mana obat yang berinteraksi akan 

mengubah kondisi pasien. Clinical significance dikelompokkan berdasarkan 

keparahan dan dokumentasi interaksi yang terjadi. Level signifikansi menurut 

Tatro (2001) tersaji pada Tabel 3. 

Tabel 3. 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 

Terdapat 5 macam dokumentasi interaksi, yaitu  established (terbukti 

terjadi), probable (sering terjadi), suspected (diduga terjadi), possible (mungkin 

terjadi), unlikely  (tidak mungkin terjadi). Derajat keparahan akibat interaksi 

diklasifikasikan menjadi minor (efek ringan, dapat diatasi dengan baik), moderat 

(efek sedang, dapat menyebabkan kerusakan organ), mayor (efek membahayakan, 

dapat menyebabkan kematian). Level signifikansi interaksi 1, 2 dan 3 

menunjukkan bahwa interaksi obat kemungkinan terjadi. Level signifikansi 

interaksi 4 dan 5 interaksi belum pasti terjadi dan belum diperlukan antisipasi 



14 

 

 

untuk efek yang terjadi (Tatro, 2001). Contoh interaksi obat menurut signifikansi 

sebagai berikut : 

Tabel 4. Contoh Interaksi Obat menurut Signifikansi (Tatro, 2001) 

Signifikansi Interaksi obat vs obat/makanan Onset Keparahan Dokumentasi 

2 Penisilin-makanan Delayed Moderat Suspected 

Kuinolon-makanan Rapid Moderat Suspected 

Siprofloksasin-makanan Rapid Moderat Suspected 

4 Penisilin-kloramfenikol Delayed Major Possible 

5 Kloramfenikol-acetaminofen Delayed Minor Unlikely 

 

5. Rumah Sakit 

Rumah Sakit (RS) adalah suatu organisasi yang kompleks, menggunakan 

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

personel 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).  

Kelas RS dibedakan berdasarkan jenis pelayanan yang tersedia. Pada RS 

kelas A tersedia pelayanan spesialistik yang luas termasuk subspesialistik. RS 

kelas B mempunyai pelayanan minimal sebelas spesialistik dan subspesialistik 

terdaftar. RS kelas C mempunyai minimal empat spesialistik dasar (bedah, 

penyakit dalam, kebidanan, dan anak). Di RS kelas D hanya terdapat pelayanan 

medis dasar (Muninjaya, 2004). RSUD Dr. Moewardi merupakan rumah sakit 

kelas A. 

 

6. Rekam Medik (Medical Record) 

Definisi rekam medik menurut Surat Keputusan Direktur Jenderal 

Pelayanan Medik adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang 

identitas, anamnesis, pemeriksaan, diagnosis, pengobatan, tindakan dan pelayanan 

lain yang diberikan kepada seorang penderita selama dirawat di rumah sakit, baik 

rawat jalan maupun rawat inap (Siregar, 2003). 

Kegunaan rekam medik yaitu digunakan sebagai dasar perencanan dan 

keberlanjutan perawatan penderita; merupakan suatu sarana komunikasi antar 
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dokter dan setiap profesional yang berkontribusi pada perawatan penderita; 

melengkapi  bukti dokumen terjadinya atau penyebab kesakitan penderita dan 

penanganan atau pengobatan selama rawat inap di rumah sakit; digunakan sebagai 

dasar untuk kaji ulang studi dan evaluasi perawatan yang diberikan kepada 

penderita; membantu perlindungan kepentingan hukum penderita, rumah sakit dan 

praktisi yang bertanggung jawab; menyediakan data untuk digunakan dalam 

penelitian dan pendidikan; dan sebagai dasar perhitungan biaya, dengan 

menggunakan data dalam rekam medik, bagian keuangan dapat menetapkan 

besarnya biaya pengobatan seorang penderita (Siregar, 2003). 

 


