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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Demam tifoid termasuk dalam 10 besar masalah kesehatan di negara 

berkembang dengan prevalensi 91% pada pasien anak (Pudjiadi et al., 2009). 

Demam tifoid merupakan penyakit endemis yang disebabkan oleh Salmonella 

typhi yang menginfeksi saluran pencernaan sehingga mengakibatkan 

peradangan pada bagian usus halus dan lumen usus (Etikasari et al., 2012). 

Kasus demam tifoid rentan terjadi pada anak-anak. Di Indonesia, kasus 

demam tifoid paling banyak terjadi pada anak usia 3-19 tahun, meskipun 

gejala yang dirasakan pada anak lebih ringan daripada dewasa (Adisasmito, 

2006). Gejala yang dirasakan pasien anak cenderung tidak khas. Meskipun 

begitu, secara umum gejala klinis yang dirasakan diantaranya yaitu panas 

tinggi, mual, muntah, dan nyeri abdomen (Etikasari et al., 2012). 

Antibiotik secara luas diresepkan untuk mengobati infeksi. Akan tetapi 

pemilihan terapi antiinfeksi yang berlebihan dan kesalahan penggunaan 

antibiotik menimbulkan resistensi bakteri terhadap antibiotik dan 

mengakibatkan peningkatan biaya pengobatan. Penggunaan obat yang rasional 

mengharuskan pasien menerima obat sesuai dengan kebutuhan klinisnya, 

dalam dosis yang sesuai, untuk waktu yang cukup, dan dengan biaya yang 

rendah (Kamarulzaman et al., 2014). Penggunaan antibiotik yang tepat (obat 

yang tepat, dosis yang tepat, dan durasi yang tepat) sangat penting untuk 

menyembuhkan demam tifoid (Bhutta, 2006). 

Obat pilihan pertama dalam pengobatan demam tifoid adalah 

ampisilin/amoksisilin, kloramfenikol, atau kotrimoksasol karena efektif, 

harganya murah, mudah didapat, dan dapat diberikan secara oral (Pudjiadi et 

al., 2009). Namun, pemberian kloramfenikol selama puluhan tahun dapat 

menimbulkan resistensi yang disebut multidrug resistant Salmonella typhi 

(MDRST) (Sidabutar and Satari, 2010). 
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Pemberian seftriakson dapat digunakan sebagai antibiotik pilihan pada 

kasus MDRST karena pengobatan dengan seftriakson dapat mengurangi lama 

pengobatan bila dibandingkan dengan pemberian kloramfenikol dalam jangka 

panjang. Selain itu, efek samping dari seftriakson dan angka kekambuhan 

lebih rendah, serta demam lebih cepat turun (Sidabutar and Satari, 2010). 

Penelitian mengenai pola penggunaan antibiotik pada demam tifoid anak 

telah dilakukan oleh Amiyati (2011) di RSUD Banyudono Kabupaten 

Boyolali tahun 2011. Antibiotik yang banyak digunakan adalah kotrimoksasol 

dengan analisis ketepatan indikasi 100%, ketepatan obat 5,4%, dan ketepatan 

dosis 46,48% dari tepat obat (Amiyati, 2011). Selain itu penelitian lain juga 

dilakukan oleh Megawati (2013) di Rumah Sakit TK. II Udayana Denpasar 

dengan hasil penelitian yaitu persentase kerasionalan penggunaan antibiotik 

berdasarkan tepat indikasi, tepat obat, dan tepat dosis sebesar 30,00 % 

(Megawati, 2013). 

RSAU Adi Soemarmo merupakan rumah sakit tipe D. Kasus demam 

tifoid masuk dalam 10 besar penyakit terbanyak di rumah sakit ini dengan 

jumlah kasus demam tifoid pada anak cukup tinggi yaitu 36 pasien (33,03%) 

dari total 109 pasien pada tahun 2015. Berdasarkan penelitian yang telah 

dilakukan oleh Amiyati (2011), ketepatan obat dan ketepatan dosis sangat 

rendah, untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap pemberian antibiotik 

kepada pasien demam tifoid anak dengan melihat parameter tepat indikasi, 

tepat pasien, tepat obat, dan tepat dosis yang disesuaikan dengan Pedoman 

Pelayanan Medis Ikatan Dokter Anak Indonesia (2009) dan Panduan Praktik 

Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer (2014). 

B. Rumusan Masalah 

Apakah antibiotik yang diberikan kepada pasien demam tifoid anak di 

Instalasi Rawat Inap RSAU Adi Soemarmo sesuai dengan Pedoman 

Pelayanan Medis Ikatan Dokter Anak Indonesia (2009) dan Panduan Praktik 

Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer (2014) yang 

memenuhi parameter tepat indikasi, tepat pasien, tepat obat, dan tepat dosis ?
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengevaluasi penggunaan antibiotik 

yang diberikan kepada penderita demam tifoid anak di Instalasi Rawat Inap 

RSAU Adi Soemarmo sesuai dengan Pedoman Pelayanan Medis Ikatan 

Dokter Anak Indonesia (2009) dan Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di 

Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer (2014) dengan melihat ketepatan 

indikasi, ketepatan pasien, ketepatan obat, dan ketepatan dosis. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Demam tifoid 

Demam tifoid merupakan penyakit yang menyerang saluran pencernaan 

akibat infeksi yang banyak terjadi di negara berkembang. Pada umumnya, 

sumber infeksi berasal dari air dan makanan yang terkontaminasi oleh bakteri 

Salmonella typhi. Selain itu, penularan demam tifoid dapat melalui lingkungan 

dengan kebersihan yang buruk dan pasokan air yang terkontaminasi limbah 

(Bhutta, 2006). 

Komplikasi yang dapat terjadi pada kasus demam tifoid yaitu 

pembengkakan dan peradangan pada otot jantung (miokarditis), pneumonia, 

peradangan pankreas (pankreatitis), infeksi ginjal atau kandung kemih, infeksi 

dan pembengkakan selaput otak (meningitis), serta perdarahan usus dan 

perforasi. Komplikasi serius yang perlu diwaspadai dan sering timbul yaitu 

perdarahan usus dan perforasi (Tjipto and Kristiana, 2008). Diagnosis demam 

tifoid dapat diketahui dari hasil isolasi Salmonella typhi dari darah, sumsum 

tulang maupun lesi anatomis tertentu (WHO, 2003).  

2. Bakteri penyebab demam tifoid 

Salmonella dapat ditandai berdasar antigen yang dimilikinya yaitu 

antigen somatik (O) dan flagellar (H) yang terdapat pada beberapa serotip di 

fase 1 dan 2 (WHO, 2003). Demam tifoid disebabkan oleh infeksi dari bakteri 

Salmonella typhi yang merupakan bakteri Gram negatif. Salmonella typhi 
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merupakan bakteri yang memiliki keunikan sendiri. Keunikan yang dimiliki 

oleh Salmonella typhi yaitu adanya kapsul polisakarida Vi yang memberikan 

perlindungan terhadap bakterisida yang berasal dari serum pasien yang 

terinfeksi (WHO, 2003). 

Diagnosis adanya bakteri Salmonella typhi dapat dilakukan dengan 

kultur darah. Lebih dari 80% pasien demam tifoid memiliki bakteri penyebab 

penyakit yang terdapat dalam darah. Kelebihan dilakukan kultur darah yaitu 

dapat mendeteksi dengan cepat bakteri penyebab penyakit yang dialami oleh 

pasien, sedangkan kekurangannya yaitu kemungkinan terjadi kegagalan dalam 

mengisolasi organisme. Kegagalan ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, 

diantaranya yaitu keterbatasan media laboratorium, adanya antibiotik dalam 

darah, dan volume spesimen yang dibudidayakan atau spesimen yang 

dikumpulkan adalah spesimen pasien dengan rawat inap lebih dari 7 hari dan 

sudah mendapat terapi antibiotik (WHO, 2003). 

3. Antibiotik 

Pengobatan lini pertama untuk demam tifoid adalah kloramfenikol atau 

amoksisilin (MacColl et al., 2012). Kloramfenikol masih menjadi pilihan 

pertama karena memenuhi syarat efikasi, ketersediaan, dan biaya 

(Rampengan, 2013). Merujuk pada tabel 1, dosis kloramfenikol yang 

diberikan kepada anak-anak adalah 50-100 mg/kgbb/hari terbagi dalam 4 

dosis dengan dosis maksimal 2 gram selama 10-14 hari secara peroral maupun 

intravena (Supari, 2006). Namun, penggunaan kloramfenikol dalam jangka 

waktu yang lama menyebabkan multidrug-resistant tifoid (MacColl et al., 

2012). Injeksi kloramfenikol digunakan untuk pasien dengan alergi penicillin 

pada infeksi CNS (Stubington and Rajendran, 2014). 

Selain kloramfenikol, amoksilin dan kotrimoksasol juga sering 

digunakan untuk terapi demam tifoid pada anak. Dosis amoksilin yang 

diberikan adalah 100 mg/kgbb/hari secara peroral maupun intravena selama 

10 hari, sedangkan kotrimoksasol diberikan dengan dosis 6 mg/kgbb/hari 

secara peroral selama 10 hari (Pudjiadi et al., 2009) 
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Tabel 1. Antibiotik yang diberikan pada pasien anak demam tifoid 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Pedoman Pelayanan Medis Ikatan Dokter Anak Indonesia, 2009 

 

Antibiotik lini kedua untuk demam tifoid khususnya anak-anak adalah 

seftriakson dan sefiksim. Dosis yang diberikan untuk seftriakson adalah 80 

mg/kgbb/hari secara intravena maupun intramuskular selama 5 hari, dan 

sefiksim adalah 15-20 mg/kgbb/hari setiap 12 jam selama 10 hari secara 

peroral (Pudjiadi et al., 2009). 

Tabel 2. Antibiotik dan dosis penggunan untuk demam tifoid 

Antibiotika Dosis Frekuensi Durasi 
Rute 

pemberian 

Kloramfenikol Dewasa : 500 mg 
Anak : 50-100 mg/kgbb/hari, maksimal 

2 gram 

4x sehari 
4x sehari 

10 hari 
10-14 

hari 

peroral atau 
intravena 

Seftriakson Dewasa : 2-4 gr/hari 
Anak : 80 mg/kgbb/hari 

1x sehari 
1x sehari 

3-5 hari 
5 hari 

Peroral atau 
intravena 

Ampisilin 
&Amoksisilin 

Dewasa : 1,5-2 gr/hari 
Anak : 50-100 mg/kgbb/hari 

3x sehari 
3x sehari 

7-10 
hari 

peroral atau 
intravena 

Kotrimok-sazole (TMP-
SMX) 

Dewasa : 160-800 mg 
Anak : TMP 6-19 mg/kgbb/hari atau 

SMX 30-50 mg/kgbb/hari 

2x sehari 
2x sehari 

7-10 
hari 

peroral 

Sefiksim Anak : 1,5-2 mg/kgbb/hari 2x sehari 10 hari peroral 

Thiamfenikol Dewasa : 500 mg/hari 

Anak : 50 mg/kgbb/hari 

4x sehari 

- 

- 

5-7 hari 
bebas 

panas 

 

Sumber : Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer, 2014 (Menteri Kesehatan 

RI, 2014)

Pengobatan Obat yang diberikan Dosis yang diberikan Rute pemberian 
Lama 

pemberian 

Pilihan 

Utama 

Amoksilin atau 

Ampisilin 

100 mg/kgbb/hari Peroral atau 

inravena 

10 hari 

Kloramfenikol 50-100 mg/kgbb/hari 
Maksimal 2 gram setiap 6 jam 

sekali 

Peroral atau 
inravena 

10-14 hari 

Kotrimoksasol 6 mg/kgbb/hari Peroral 10 hari 
Pilihan Kedua Seftriakson 80 mg/kgbb/hari 

Dosis tunggal 

Intravena atau 

intramuskular 

5 hari 

Sefiksim 15-20 mg/kgbb/hari 
Setiap 12 jam sekali 

Peroral 10 hari 


