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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Demam tifoid masih merupakan masalah kesehatan yang penting di 

berbagai negara sedang berkembang. Besarnya angka pasti kasus demam tifoid di 

dunia ini masih sukar untuk ditentukan, sebab penyakit ini dikenal mempunyai 

gejala dengan spektrum klinisnya yang sangat luas. Sedangkan Indonesia hingga 

saat ini masih merupakan daerah endemis untuk penyakit ini. Angka kejadian 

demam tifoid di Indonesia pada anak-anak umur 3 tahun sampai 19 tahun masih 

tinggi, yakni 91%.
1
  

Secara klinis manifestasi klinis demam tifoid pada anak lebih ringan dari 

pada demam tifoid pada dewasa, beberapa rumah sakit di Indonesia melaporkan 

angka mortalitas demam tifoid pada anak sekitar 1-5%.
2
 Resistensi tubuh pada 

anak yang masih rendah, jumlah bakteri yang masuk, virulensi maupun resistensi 

antibiotik terhadap Salmonella typhi, menyebabkan demam tifoid kadang kala 

menjadi berat.
3
 

Pengobatan antibiotik merupakan pengobatan utama karena pada dasarnya 

patogenesis infeksi Salmonella typhi berhubungan dengan keadaan bakteriemia.
1
 

Antibiotik empiris yang akan diberikan dipilih berdasarkan derajat keparahan 

penyakit, kemudahan pemberian, dengan memperhatikan sensitivitas terhadap 

Salmonella typhi. Keberhasilan pengobatan juga didukung oleh terapi suportif dan 

pemantauan perjalanan penyakit.
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Penggunaan antibiotik yang tidak benar dapat menyebabkan resistensi 

bakteri terhadap antibiotik yang digunakan. Selain itu, penggunaan yang tidak 

bijak dapat meningkatkan toksisitas dan efek samping obat. Di rumah sakit, 

dimana penggunaan antibiotik biasanya dalam jumlah besar, resistensi bakteri 

terhadap beberapa antibiotik sering terjadi dan menjadi masalah utama dalam 

upaya perawatan pasien. Jika bakteri yang telah mengalami kekebalan tersebut 

menyerang, hal tersebut akan menyebabkan memanjangnya waktu tinggal di 

rumah sakit, peningkatan biaya perawatan dan dapat pula meningkatkan 

mortalitas.
4,5

 

Berdasarkan penelitian terdahulu tentang rasionalitas penggunaan 

antibiotik di bangsal anak di RSUP Dr. Kariadi pada periode Agustus – Desember 

2011, didapatkan kualitas penggunaan antibiotik sebesar 55,1% memenuhi skor 

Gyssens 0. Pada penelitian ini juga didapatkan nilai yang lebih besar pada kelas 3 

dibandingkan dengan kelas 2 pada kategori Gyssens IVA yaitu terdapat antibiotik 

lain yang lebih efektif. Sedangkan pada kategori Gyssens IVC yaitu ada antibiotik 

lain yang lebih murah, didapatkan nilai yang lebih besar pada kelas 2 bila 

dibandingkan dengan kelas 3. 

Pada penelitian ini juga didapatkan banyak pasien yang didiagnosis 

menderita demam tifoid. Akan tetapi, dari sampel penelitian tidak didapatkan 

peresepan kloramfenikol di kelas 2 bangsal anak dan lebih banyak ditemukan 

peresepan seftriakson untuk pasien demam tifoid di kelas 2.
6
 Hal ini bertentangan 

dengan protap terbaru yang masih menggunakan kloramfenikol sebagai lini 

pertama.
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Berdasarkan uraian diatas, penggunaan antibiotik yang tidak bijak pada 

anak yang menderita demam tifoid memerlukan perhatian lebih. Oleh karena itu, 

peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian tentang kualitas penggunaan 

antibiotik di Bangsal Anak RSUP Dr. Kariadi Semarang. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1.2.1 Masalah Umum 

Bagaimana kualitas penggunaan antibiotik pada anak dengan demam tifoid 

di RSUP Dr. Kariadi? 

1.2.2 Masalah Khusus 

1) Bagaimana kualitas penggunaan antibiotik pada anak dengan demam tifoid 

yang memenuhi kriteria 0 menurut Gyssens 2001 pada bangsal kelas III? 

2) Bagaimana kualitas penggunaan antibiotik pada anak dengan demam tifoid 

yang memenuhi kriteria 0 menurut Gyssens 2001 di bangsal non kelas III? 

3) Apakah ada perbedaan kualitas penggunaan antibiotik pada anak dengan 

demam tifoid di bangsal kelas III dan non kelas III? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Mendapatkan data kualitas penggunaan antibiotik pada anak dengan 

demam tifoid di RSUP Dr. Kariadi. 
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1.3.2 Tujuan Khusus 

1) Mendapatkan data kualitas penggunaan antibiotik pada anak dengan 

demam tifoid yang memenuhi kriteria 0 menurut Gyssens 2001 pada bangsal 

kelas III. 

2) Mendapatkan data kualitas penggunaan antibiotik pada anak dengan 

demam tifoid yang memenuhi kriteria 0 menurut Gyssens 2001 di bangsal non 

kelas III. 

3) Menguji perbedaan kualitas penggunaan antibiotik pada anak dengan 

demam tifoid di bangsal kelas III dan non kelas III? 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, terutama di beberapa 

bidang – bidang berikut : 

1. Pendidikan 

Sebagai data – data ilmiah untuk bahan pembelajaran mengenai kualitas 

penggunaan antibiotik pasien anak dengan demam tifoid di rumah sakit. 

2. Pelayanan Kesehatan 

Dapat digunakan sebagai salah satu pertimbangan kebijakan dalam 

managemen penggunaan antibiotik pada pasien anak dengan demam tifoid, 

terutama di RSUP Dr. Kariadi. 

3. Penelitian 

Dapat digunakan sebagai data yang diperlukan untuk penelitian lain yang 

terkait penggunaan antibiotik pada anak. 
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1.5  Originalitas 

Tabel 1. Daftar penelitian sejenis yang telah dilakukan 

Nama & 

Tahun 

Judul Metode Penelitian Hasil Perbedaan 

Maya 

Dian R. 

Evaluasi Penggunaan Obat Pada Pasien 

Demam Tifoid Di Unit Rawat Inap 

Bagian Anak dan Penyakit Dalam 

Rumah Sakit Umum Daerah Sleman 

Periode Januari – Desember 2004 

Penelitian deskriptif 

non analitik dengan 

pendekatan retrospektif 

Pengobatan pasien 

demam tifoid di 

RSUD Sleman 

belum rasional 

Perbedaan tempat, waktu. 

Penelitian deskriptif non 

analitik dengan pendekatan 

retrospektif 

Tri Ika 

Kusuma 

Ningrum 

2009 

Rasionalitas Penggunaan Antibiotika 

Pada Pasien Rawat Inap Di Bagian Ilmu 

Penyakit Dalam RSUP Dr. Kariadi 

Periode Agustus – Desember 2008 

Penelitian 

observasional deskriptif 

dengan pendekatan 

retrospektif 

Penggunaan 

antibiotik secara 

kualitas sebesar 

51,51% rasional 

Perbedaan tempat, waktu. 

Penelitian observasional 

deskriptif dengan pendekatan 

retrospektif 
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Vindi D. 

2009 

Kajian Rasionalitas Penggunaan 

Antibiotik di Bagian Ilmu Bedah RSUP 

Dr. Kariadi 

Penelitian deskriptif 

dengan pendekatan 

retrospektif 

Rasionalitas 

penggunaan 

antibiotik sebesar 

35,5% dengan 

presentasi kategori 

V tanpa indikasi 

sebesar 52,3% 

Perbedaan tempat, waktu. 

Penelitian deskriptif dengan 

pendekatan retrospektif 

Tia 

Febiana 

2012 

Kajian Rasionalitas Penggunaan 

Antibiotik di Bangsal Anak RSUP Dr. 

Kariadi Semarang Periode Agustus – 

Desember 2011 

Penelitian 

observasional deskriptif 

dengan pendekatan 

restrospektif. 

Pengambilan sampel 

dengan stratified 

random sampling 

Kuantitas antibiotik 

yang banyak 

digunakan adalah 

seftriakson. 

Sedangkan kualitas 

sebesar 55.1% 

Perbedaan tempat dan waktu. 

Penelitian deskriptif. Menilai 

kuantitas dan kualitas. 
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Halim F. 

2011 

Perbedaan Penggunaan Antibiotik 

Sebelum dan Sesudah Pelatihan di 

Bagian Ilmu Kesehatan Anak RSUP Dr. 

Kariadi 

Quasy experimental 

pre-test dan post test 

design 

Rasionalitas 

penggunaan 

antibiotik 

meningkat sebesar 

9% sesudah 

pelatihan. Biaya 

penggunaan 

antibiotik secara 

umum meningkat 

sebesar 29%. 

Perbedaan tempat, waktu dan 

tujuan penggunaan antibiotik. 

Penelitian ini melakukan 

intervensi. 
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 Penelitian ini hampir serupa dengan beberapa penelitian yang telah 

dilakukan di RSUP Dr. Kariadi tentang rasionalitas penggunaan antibiotik, akan 

tetapi penelitian ini berbeda dari segi tempat, waktu dan metode penelitiannya. 

Perbedaan dengan penelitian Maya pada tahun 2004 yang mengevaluasi tentang 

penggunaan obat pada pasien demam tifoid di unit rawat inap bagian anak dan 

penyakit dalam di RSUD Sleman adalah waktu, tempat dan metode penelitian 

yang dilakukan. Penelitian Maya menggunakan penelitian desktiptif non analitik 

dengan pendekatan retrospektif sementara penelitian ini menggunakan design 

deskriptif observasional klinis dengan design cross sectional dan dilakukan uji 

beda menggunakan uji chi-square. Pada penelitian Tia telah dikaji tentang 

rasionalitas penggunaan antibiotik pada anak dengan demam tifoid. Perbedaan 

penelitian ini dengan penelitian Tia adalah tidak dilakukannya uji chi-square dan 

penelitian ini mencakup semua kelas perawatan di RSUP Dr. Kariadi Semarang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


