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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Demam Tifoid 

2.1.1 Definisi Demam Tifoid 

 Tifoid berasal dari bahasa Yunani yang berarti smoke, karena terjadinya 

penguapan panas tubuh serta gangguan kesadaran disebabkan demam yang 

tinggi.
8
 

2.1.2 Etiologi Demam Tifoid 

 Demam tifoid merupakan suatu penyakit sistemik yang secara klasik 

disebabkan oleh Salmonella typhi (S. typhi), namun dapat pula disebabkan oleh S. 

paratyphi A, S. paratyphi B (Schottmuelleri), S. paratyphi C (Hirscheldii).
9
 

 Salmonella typhosa, basil gram negatif, bergerak dengan rambut getar, 

tidak berkapsul, tidak berspora, fakultatif anaerob. Mempunyai sekurang-

kurangnya 3 macam antigen yaitu antigen O (somatik, terdiri dari oligosakarida, 

flagelar antige (H) yang terdiri dari protein dan envelope antigen (K) yang terdiri 

dari polisakarida, serta memiliki endotoksin. Salmonella typhi juga dapat 

memperoleh plasmid faktor-R yang berkaitan dengan resistensi terhadap multipel 

antibiotik.
1
 

2.1.3 Epidemiologi Demam Tifoid 

 Salmonellosis, terutama demam tifoid masih merupakan masalah 

kesehatan di Indonesia.
8
 Insidens penyakit ini di negara maju sebesar kurang dari 

0.2/100.000 penduduk, sedangkan di negara berkembang mencapai lebih dari 
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500/100.000 penduduk. Berdasarkan catatan medis Departemen IKA, RS Cipto 

Mangunkusumo terdapat tidak kurang dari 50 pasien/tahun demam tifoid 

memerlukan perawatan.
9
 Makanan dan minuman yang terkontaminasi merupakan 

mekanisme transmisi kuman Salmonella, termasuk S. typhi.
8
 

2.1.4 Patogenesis Demam Tifoid 

 Port d’entre S.typhi adalah usus. Seseorang bisa menjadi sakit bila 

menelan organisme ini; 50% orang dewasa menjadi sakit bila menelan sebanyak 

10
7
 kuman. Dosis di bawah 10

5
 tidak menimbulkan penyakit. 

8
 

 Penularan tersering terjadi melalui makanan dan minuman yang tercemar 

oleh kotoran manusia yang mengandung Salmonella typhi.
9
 Organisme yang 

tertelan tadi masuk ke dalam lambung untuk mencapai usus halus. Asam lambung 

tampaknya kurang berpengaruh terhadap kehidupannya. Organisme secara cepapt 

mencapai usus halus bagian proksimal, melakukan penetrasi ke dalam lampisan 

epitel mukosa S. typhi telah sampai di kelenjar getah bening regional atau KGB 

mesenterium dan kemudian terjadi bakteremia dan kuman sampai di hati, limpa, 

juga sumsum tulang dan ginjal. S. typhi segera difagosit oleh sel-sel fagosit 

mononukleus yang ada di organ tersebut. Di sini kuman berkembang biak 

memperbanyak diri. Inilah karakteristik dari S. typhi yang akan menentukan 

perjalanan penyakit yang ditimbulkannya.
8
 

 Setelah periode multiplikasi intraseluler. Organisme akan dilepaskan lagi 

ke dalam aliran darah dan terjadi bakteremia kedua. Pada saat ini penderita akan 

mengalami panas tinggi. Bakteremia ini menyebabkan dua kejadian kritis yaitu 

masuknya kuman ke dalam kantung empedu dan plaque Peyer. Bila dengan 
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masuknya kuman tadi terjadi reaksi radang yang hebat sekali maka akan terjadi 

nekrosis jaringan yang secara klinik ditandai dengan kolesistitis nekrotikans, dan 

perdarahan perforasi usus. Masuknya kuman di kantung empedu dan plaque 

Peyer menyebabkan kultur tinja positif, dan invasi ke dalam kantung empedu 

sendiri dapat menyebabkan terjadinya carrier kronik.
8
  

2.1.5 Manifestasi Klinik Demam Tifoid 

 Manifestasi klinis tergantung usia, makin tua umur anak makin berat 

mendekati gejala demam tifoid dewasa.
9
 Gejala klasik penyakit ini adalah demam 

tinggi pada minggu kedua dan ketiga sakit, biasanya dalam 4 minggu simptom 

telah hilang, meskipun kadang-kadang bertambah lebih lama. Gejala lain yang 

sering ditemukan adalaah anoreksia, malaise, nyeri otot, sakit kepala, batuk dan 

konstipasi.
8
 

 Pada usia sekolah dan remaja awitan perlahan-lahan (insidious), mula-

mula demam remiten diserai malaise, mialgia, nyeri kepala, dan nyeri abdomen 

yang lokalisasinya tidak dapat ditentukan, buang air besar mula-mula dapat diare, 

namun selanjutnya konstipasi. Suhu meningkat secara bertahap setiap hari dan 

akan mencapai titik tertinggi pada akhir minggu pertama (step ladder temperature 

chart), selanjutnya demam akan bertahan tinggi. Pada saat demam tinggi, 

seringkali disertai delirium. Apabila sakit melanjut pasien dapat mengalami 

disorientasi, letargi, bahkan stupor.
9
 

 Hasil pemeriksaan fisik dapat ditemukan bradikardi relatif, 

hepatosplenomegali, abdomen kembung disertai nyeri difus, rose spot (50% kasus) 
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yang dijumpai pada hari ke 7-10. Bila tidak ada penyulit, penyembuhan dapat 

terjadi setelah 2-4 minggu secara bertahap.
9
 

 Pada balita, penyakit ini lebih jarang terjadi, biasanya lebih ringan 

daripada anak besar dan sulit dibedakan dengan infeksi virus. Seringkali disertai 

diare sehingga didiagnosis sebagai gastroenteritis.
9
 

2.1.6 Diagnosis Demam Tifoid 

 Diagnosis ditegakkan berdasarkan gejala klinis berupa demam, gangguan 

gastrointestinal, delirium, isolasi kuman dari darah dan deteksi antigen. Diagnosis 

pasti ditegakkan dengan ditemukan kuman pada biakan darah. Saat ini sudah 

tersedia beberapa rapid diagnostic test untuk S. typhi yang memiliki sensitivitas 

dan spesifisitas yang cukup tinggi.
9
 

2.1.7 Komplikasi Demam Tifoid 

 Perforasi usus halus dilaporkan terjadi pada 0,5 – 3%, sedangkan 

perdarahan usus terjadi pada sekitar 1 – 10%  kasus demam tifoid pada anak. 

Biasanya didahului dengan penurunan suhu, tekanan darah dan peningkatan 

frekuensi nadi. Serta nyeri abdomen lokal pada kuadran kanan bawah, nyeri yang 

menyelubung, muntah, nyeri pada perabaan abdomen, defance muskulare, 

hilangnya keredupan hepar dan tanda peritonitis lain yang terjadi pada perforasi 

usus halus. Selain itu dapat terjadi komplikasi seperti neuropsikiatri, miokarditis, 

hepatitis tifosa, dan lainnya. Relaps dilaporkan jarang terjadi.
1
 

2.1.8 Pengobatan Demam Tifoid 

 Pengobatan terhadap demam tifoid merupakan gabungan antara pemberian 

antibiotik yang sesuai, perawatan penunjang termasuk pemantauan, manajemen 
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cairan, serta pengenalan dini dan tata laksana terhadap komplikasi (perdarahan 

usus, perforasi, dan gangguan hemodinamik). Pengobatan akan berhasil baik bila 

penegakan diagnosis dilakukan dengan tepat.
10

 

 1) Pengobatan Kausal 

 Kloramfenikol, ampisilin dan kotrimokzasol termasuk dalam 

pengobatan konvensional. Menurut penelitian Ringo-ringo 1996
11

 

pada 61 kasus demam tifoid anak di Bagian Ilmu Kesehatan Anak 

RSCM didapatkan sensitivitas kloramfenikol 91,8% dan resisten pada 

4,9%. Berdasarkan hasil tersebut, sampai saat ini kloramfenikol masih 

merupakan antibiotik pilihan utama untuk demam tifoid pada anak.
3
 

a. Lini Pertama 

1. Kloramfenikol 

 Banyak penelitian membuktikan bahwa obat ini masih 

sensitif untuk Salmonella typhi. Kloramfenikol dapat menekan 

produksi sumsum tulang sehingga pemberian kloramfenikol 

memerlukan perhatian khusus pada kasus demam tifoid dengan 

leukopenia (tidak dianjurkan pada leukosit < 2000/ µl). 
10,3

 

 Salah satu kelemahan kloramfenikol adalah tingginya angka 

relaps dan karier. Namun pada anak hal tersebut jarang 

dilaporkan.
1
 

2. Ampisilin / Amoksisilin 

 Ampisilin memberikan respon perbaikan klinis yang kurang 

apabila dibandingkan dengan kloramfenikol. Pemberian ini 
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memberikan hasil yang setara dengan kloramfenikol walaupun 

penurunan demam lebih lama. Antibiotik ini banyak digunakan 

untuk pengobatan infeksi lain sehingga kemungkinan resisten 

menjadi lebih tinggi.
13

 

3. Kotrimoksasol 

 Antibiotik ini banyak digunakan untuk pengobatan infeksi 

lain sehingga kemungkinan resisten menjadi lebih tinggi. 
3
 

b. Lini Kedua 

1. Seftriakson 

 Pada anak besar (> 9 tahun) sering dijumpai demam tifoid 

berat yang menyerupai manifestasi pada orang dewasa. Pada 

keadaan ini, antibiotik sefalosporin generasi ketiga yang 

diberikan secara parenteral menjadi pilihan.
3
 

2. Sefiksim 

 Akhir-akhir ini, sefiksim oral sering digunakan sebagai 

alternatif. Indikasi pemberian sefiksim adalah jika terdapat 

penurunan jumlah leukosit hingga < 2000/µl atau dijumpai 

resistensi terhadap S. typhi.
1
 

3. Kuinolon 

 Efikasi obat golongan ini terhadap demam tifoid cukup baik. 

Fluorokuinolon memiliki angka kesembuhan mendekati 100 % 

dalam kesembuhan klinis dan bakteriologis disamping 

kemudahan pemberian secara oral. Hanya saja, pemberian obat 
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ini tidak dianjurkan untuk anak. Hal ini disebabkan adanya 

pengaruh buruk penggunaan kuinolon terhadap pertumbuhan 

kartilago. 
1,10

 

4. Asitromisin 

 Beberapa penelitian menunjukkan adanya penurunan 

demam pada hari ke 4. Antibiotik ini diberikan selama 5 – 7 

hari.
10

 

 2) Terapi Suportif 

 Pengobatan suportif menentukan keberhasilan pengobatan demam 

tifoid dengan antibiotik. Pengobatan suportif yang terpenting adalah 

pemberian cairan dan kalori.
10

 

 Diet pada anak yang menderita demam tifoid biasanya tidak terlalu 

ketat bila dibandingkan dengan dewasa. Makanan tidak berserat dan 

mudah dicerna dapat diberikan. Pemberian makanan setelah demam 

reda berupa makanan yang lebih padat dengan kalori yang cukup.
3
 

 Antipiretik diberikan pada demam yang terlalu tinggi. Para ahli 

menganjurkan pemberian antipiretik apabila demam lebih dari 39
o
C. 

Pada anak yang mempunyai riwayat kejang demam, antipiretik dapat 

diberikan lebih awal.
3
  

 Pada kasus demam tifoid berat perlu diperhatikan tentang 

kebutuhan volume cairan intravaskular dan jaringan dengan 

pemberian oral atau parenteral, fungsi sirkulasi, oksigenasi jaringan, 
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dan memelihara nutrisi dengan memperhitungkan jumlah kalori yang 

dibutuhkan dengan pemberian makanan per oral maupun parenteral.
12

 

2.1.9 Prognosis Demam Tifoid 

 Prognosis pada umumnya baik pada demam tifoid tanpa komplikasi.
9
 Hal 

ini juga tergantung pada ketepatan terapi, usia, keadaan kesehatan sebelumnya 

dan komplikasi.
1
 

2.1.10 Pencegahan Demam Tifoid 

 Pencegahan terhadap demam tifoid adalah dengan memperbaiki sanitasi, 

pengobatan karier dan vaksinasi. Tindakan sanitasi harus dilakukan untuk 

mencegah kontaminasi makanan dan air oleh hewan pengerat atau hewan lain 

yang mengeluarkan Salmonella. Hewan ternak, daging dan telur yang terinfeksi 

harus dimasak sampai matang. Carrier tidak boleh diizinkan bekerja sebagai 

pemegang makanan dan mereka harus melakukan tindakan pencegahan higienis 

yang ketat.
13

 

  

2.2 Antibiotik 

2.2.1 Definisi Antibiotik 

 Antibiotik adalah zat kimiawi yang dihasilkan oleh mikroorganisme, 

terutama fungi yang dapat menghambat atau dapat membasmi mikroba jenis 

lain.
14

 

2.2.2 Mekanisme Kerja Antibiotik 

 Berdasarkan mekanisme kerjanya, antibiotik dibagi dalam beberapa 

kelompok, yaitu :
14
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1) Antibiotik yang menghambat metabolisme bakteri 

 Pada obat-obatan golongan ini akan bersaing dengan PABA untuk 

diikutsertakan dalam pembentukan asam folat dan membentuk analog 

asam folat yang nonfungsional sehingga kehidupan mikroba akan 

terganggu. Dengan mekanisme kerja ini diperoleh efek bakteriostatik. 

 Antibiotik yang termasuk dalam kelompok ini ialah sulfonamid, 

trimetoprim, asam p-aminosalisilat (PAS) dan sulfon.  

2) Antibiotik yang menghambat sintesis dinding bakteri 

 Kerusakan dinding sel kuman akan menyebabkan terjadinya lisis. 

Lisisnya dinding sel merupakan dasar efek bakterisidal pada kuman 

yang peka. Obat yang termasuk dalam kelompok ini adalah penisilin, 

sefalosporin, basitrasin, vankomisin, dan sikloserin.  

3) Antibiotik yang mengganggu keutuhan membran bakteri 

 Kerusakan membran sel menyebabkan keluarnya berbagai 

komponen penting dari dalam sel mikroba yaitu protein, asam nukleat, 

nukleotida dan lain-lain. Obat yang termasuk dalam kelompok ini 

ialah polimiksin, golongan polien, dan antimikroba kemoterapeutik. 

4) Antibiotik yang menghambat sintesis protein bakteri 

 Obat-obat yang termasuk pada golongan ini ialah golongan 

aminoglikosida, makrolida, linkomisin, tetrasiklin, dan kloramfenikol. 

5) Antibiotik yang menghambat sintesis asam nukleat bakteri 

 Antimikroba yang masuk dalam golongan ini ialah rimfamisin dan 

golongan kuinolon.
14
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2.3 Penggunaan Antibiotik 

 Penggunaan antibiotik ditentukan berdasarkan indikasi dengan 

mempertimbangkan beberapa faktor berikut: 
14

 

1) Gambaran klinik penyakit infeksi, yakni efek yang ditimbulkan oleh 

adanya mikroba dalam tubuh hospes. 

2) Efek terapi antibiotik pada penyakit infeksi diperoleh hanya sebagai 

akibat kerja antibiotik terhadap biomekanisme bakteri, bukan hospes. 

3) Antibiotik dapat dikatakan bukan merupakan “obat penyembuh” 

penyakit infeksi dalam arti kata sebenarnya tetapi untuk menyingkat 

waktu kesembuhan hospes terhadap penyakit infeksi. 

2.3.1 Penggunaan Antibiotik pada Anak 

 Walaupun penggunaan antibiotik pada anak cukup luas dilakukan, 

beberapa studi membuktikan bahwa hanya sedikit antibiotik yang dianggap aman 

dan efektif untuk anak. Oleh karena itu, ketika menggunakan antibiotik pada anak 

harus mempertimbangkan banyak faktor yang berbeda dengan faktor untuk orang 

dewasa.
15

 

 Anak memiliki resiko mendapatkan efek merugikan akibat infeksi bakteri 

karena sistem imunitas anak yang belum sempurna, pola tingkah laku anak yang 

beresiko tinggi akan infeksi bakteri, dan beberapa antibiotik yang dapat digunakan 

oleh orang dewasa tetapi belum tentu tepat diberikan pada anak karena absorbsi, 

distribusi, metabolisme, ekskresi dan tingkat maturasi organ yang berbeda. Hal ini 

dapat menyebabkan respon terapeutik serta efek samping yang berbeda.
16,15
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 Penggunaan antibiotik yang tidak tepat dalam hal indikasi, maupun cara 

pemberian dapat merugikan penderita dan mudah terjadi resistensi terhadap 

antibiotik serta menimbulkan efek samping. Beberapa hal yang perlu diperhatikan 

adalah dosis obat yang tepat bagi anak-anak, cara pemberian, indikasi, kepatuhan, 

jangka waktu yang tepat dan dengan memperhatikan keadaan patofisiologi pasien 

secara tepat, diharapkan dapat memperkecil efek samping yang akan terjadi.
17

 

2.3.2 Penggunaan Antibiotik pada Demam Tifoid 

Patogenesis infeksi Salmonella typhi yang berhubungan dengan keadaan 

bakteriemia menjadikan antibiotik sebagai pilihan utama. Pilihan antibiotik 

empiris harus dikonfirmasi dengan hasil biakan dan uji resistensi Salmonella typhi. 

dan sedapat mungkin harus memenuhi kriteria berikut:
11

 

1) antibiotik tersebut memiliki spektrum sempit 

2) mampu menembus jaringan dengan baik 

3) mempunyai afinitas yang tinggi untuk menuju organ sasaran 

4) cara pemberian yang mudah diterima oleh anak 

5) tidak mudah terjadi resistensi 

6) mempunyai efek samping minimal 

7) terbukti memiliki efikasi secara klinis. 

 Pemantauan suhu tubuh pada hari keempat sampai kelima setelah 

pengobatan antibiotik pada demam tifoid dapat dipakai sebagai titik evaluasi. 

Suhu tubuh yang menuruh menunjukan keberhasilan terapi. Bila terjadi 

komplikasi, fokus infeksi yang belum terobati, resistensi Salmonella typhi, atau 

salah diagnosis, maka demam akan tetap tinggi.
3
 



 
 

 
 

2
0 

Tabel 2: Pedoman penggunaan antibiotik pada demam tifoid 
7
 

DIAGNOSIS TUJUAN REKOMENDASI DOSIS FREKUENSI LAMA CARA KETERANGAN 

Demam tifoid Empiris 

Lini 1: 

Kloramfenikol 

100mg/ 

kgbb/hr 

Maximal 

1500mg 

4x 10-14 

hari 

IV 

PO 

(lihat 

KU) 

Berdasarkan anamnesis, 

pemeriksaan fisik, darah 

rutin, widal, serologi. 

Lini 2: 

Seftriakson 

80mg/ 

kgbb/hr 

1x 5 hari IV Ig M Salmonella 

Demam tifoid 

tanpa 

komplikasi 

Definitif Kloramfenikol 100mg/ 

kgbb/hr 

4x 10-14 

hari 

IV Kultur darah 

(Salmonella) positif 

Empiris  Seftriakson 80mg/ 

kgbb/hr 

1x 5 hari IV  

Switching Kloramfenikol 100mg/ 

kgbb/hr 

4x 5 hari PO  

Demam tifoid 

dengan 

komplikasi 

perforasi 

 
Penambahan 

metronidazol 

15-10/ 

kgbb/kali 
3x 10 hari IV  
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 Pemberian kloramfenikol pada terapi empiris demam tifoid dapat diganti 

dengan seftriakson apabila tidak terjadi penurunan panas pada hari ke-5. 

Seftriakson  untuk demam tifoid tanpa komplikasi ditujukan untuk pasien kiriman 

rumah sakit lain yang telah menerima pengobatan lini pertama atau 

kloramfenikol.
7
 

2.3.3 Faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Antibiotik 

 Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penggunaan antibiotik di negara 

berkembang terdiri dari faktor pembuat resep, pembuat obat, dan pasien. Faktor 

penentu penggunaan obat oleh pembuat resep dapat dipengaruhi oleh hal-hal 

berikut: 
18,19,20 

1) Tingkat pengetahuan tentang Penggunaan Antibiotik yang Tepat (PAT) 

 Tingat pengetahuan tentang penggunaan antibiotik yang tepat 

merupakan faktor instrinsik dari pembuat resep. Faktor ini merupakan 

faktor utama yang mempengarhui rasionalitas peresepan. Rendahnya 

tingkat pengetahuan mungkin disebabkan kurangnya pendidikan tentang 

penggunaan antibiotik. Hal ini dapat menyebabkan adanya salah diagnosis 

dan kesulitan untuk membedakan infeksi bakteri atau viral. 

2) Ketersediaan sarana diagnostik dan pemeriksaan penunjang 

 Sarana diagnostik dan pemeriksaan penunjang yang mencukupi akan 

mengarahkan diagnosis dan terapi menjadi lebih tepat. 

3) Permintaan pasien 

 Keinginan pasien untuk memperoleh obat antibiotik dapat 

mempengarhui keputusan dokter dalam proses peresepan antibiotik. faktor 
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ini tidak sebesar faktor dari pembuat resep. Ekspektasi pasien dan orang 

tua  masih dianggap sebagai faktor primer dalam peresepan antibiotik yang 

tidak perlu.  

4) Promosi obat 

 Seringkali pihak farmasi tertentu memberikan insentif untuk 

penggunaan beberapa jenis antibiotik atau selebaran informasi tentang obat 

yang diproduksi sehingga meningkatkan akses pembuat resep terhadap 

penggunaan antibiotik tertentu. 

5) Ketersediaan obat 

 Keterbatasan persediaan obat yang diperlukan dapat mempengarhui 

pembuat resep beralih pada jenis obat lain yang mungkin kurang tepat jika 

dibandingkan dengan obat pilihan utama. 

6) Tingkat dan frekuensi supervisi 

 Pengawasan oleh atasan dapat meningkatkan rasionalitas penggunaan 

antibiotik atau justru sebaliknya. Supervisi dapat dilihat berdasarkan 

tingkat pengawasannya dan frekuensi supervisi pada setiap kasus. 

 Berdasarkan studi intervensi yang dilakukan di bangsal anak RSUP Dr. 

Kariadi menyatakan bahwa sebagian besar dokter mengaku sangat 

dipengaruhi oleh supervise dalam menetapan peresepan antibiotik.
21

 

 Penelitian sebelumnya menyatakan adanya nilai kategori Gyssens IV 

A yang lebih besar pada kelas 3 dibandingkan dengan kelas 2 serta 

kategori Gyssens IV C yang lebih besar pada kelas 2.
6
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2.4 Rasionalitas Penggunaan Antibiotik 

 WHO menyatakan bahwa obat dikatakan rasional (sesuai, tepat, benar) 

jika pasien menerima pengobatan yang sesuai pada dosis yang diperlukan pasien 

tersebut secara individu, dalam waktu yang cukup dan biaya yang terendah untuk 

mereka dan masyarakat.
22

 

 Penilaian mengenai rasionalitas penggunaan antibiotik memuat dua aspek 

penting untuk dievaluasi yaitu kuantitas (jumlah antibiotik yang digunakan) dan 

kualitas (ketepatan indikasi, pemilihan jenis, dosis serta lama pemberian 

antibiotik).
23

 

2.4.1 Rasionalitas Penggunaan Antibiotik pada Anak di RSUP Dr. Kariadi  

 Berdasarkan penelitian sebelumnya tentang rasionalitas penggunaan 

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

2011, didapatkan kualitas penggunaan antibiotik sebesar 55,1% rasional. 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.
6
 

 Dari 26 pasien demam tifoid di RSUP Dr. Kariadi tidak didapatkan 

peresepan kloramfenikol di kelas 2 bangsal anak dan lebih banyak ditemukan 

peresepan seftriakson untuk pasien demam tifoid di kelas 2. Sebanyak 10 pasien 

demam tifoid yang dirawat di kelas 3 RSUP Dr. Kariadi diberikan kloramfenikol.
6
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 Penelitian ini juga menyatakan bahwa penggunaan antibiotik secara 

kuantitas didapatkan antibiotik yang paling banyak di gunakan di Bangsal Anak 

RSUP Dr. Kariadi adalah seftriakson. 

2.4.2 Kuantitas Penggunaan Antibiotik 

 Kualitas penggunaan antibiotik dapat diukur secara retrospektif atau 

prospektif. Pengukuran secara retrospektif dilakukan pada hasi pasien pulang dari 

rumah sakit. Dari data tersebut dapat dihitung jumlah maksimal peresepan 

antibiotik dengan cara mengalikan dosis, frekuensi dan durasi. Rekam medis yang 

berisi catatan medis dan catatan perawat juga diperiksa untuk menentukan dosis 

dari antibiotik yang diressepkan dan benar-benar diberikan kepada pasien. Jumlah 

minimal penggunaan antibiotik dihitung dengan menjumlahkan seluruh dosis 

antibiotik yang diberikan. Ini merupakan jumlah yang dapat dianggap sebagai 

dosis antibiotik yang diberikan kepada pasien.
24

 

 WHO telah menetapkan sistem klasifikasi Anatomical Therapeutic 

Chemical (ATC) dan pengukuran dengan Defined Daily Dose (DDD) sebagai 

standar untuk pengukuran kuantitas penggunaan antibiotik.
25

 

2.4.3 Kualitas Penggunaan Antibiotik 

 Penggunaan antibiotik adalah penentu utama dari berkembangnya 

resistensi. Banyak parameter yang telah dibuat untuk mengoptimalkan penilaian 

kualitas penggunaan antibiotik.
26

 

 Pengkajian kualitas antibiotik dapat dilakukan dengan pendekatan 

retrospektif dengan melihat catatan medik. Penilaian penggunaan antibiotik yang 
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rasional atau tidak rasional berdasarkan indikasi, dosis, lama pemberian, pilihan 

jenis, dan lain-lain.
16,27,28

 

 Penilaian kualitas antibiotik dilakukan dengan menggunakan alur penilaian 

dan klasifikasi atau kategori hasil penilaian yang dilakukan oleh Gyssens dkk, 

2001 yang terbagi dalam 0 – VI kategori dan dinyatakan dalam presentase. 

Kategori penilaian kualitas antibiotik dari Gyssen dkk antara lain: 
27,28 

 0 : penggunaan antibiotik tepat / rasional 

 I : tidak rasional karena waktu pemberian yang tidak tepat 

 IIA : tidak rasional karena dosis yang tidak tepat 

 IIB : tidak rasional karena interval yang tidak tepat 

 IIC :  tidak rasional karena cara pemberian yang salah 

 IIIA :  tidak rasional karena pemberian yang terlalu lama 

 IIIB :  tidak rasional karena pemberian yang terlalu singkat 

 IVA :  tidak rasional karena ada antibiotik lain yang lebih efektif 

 IVB :  tidak rasional karena ada antibiotik lain yang kurang toksik 

 IVC :  tidak rasional karena ada antibiotik lain yang lebih murah 

 IVD :  tidak rasional karena ada antibiotik lain yang lebih spesifik 

 V :  tidak rasional karena tidak adanya indikasi untuk menggunakan 

antibiotik 

 VI : catatan medik yang kurang lengkap untuk dievaluasi 

 Review dengan menggunakan alur Gyssens dilakukan oleh reviwer yang 

ahli dalam hal penggunaan antibiotik dan infeksi. Berikut adalah gambar alur 

penilaian kualitas penggunaan antibiotik kriteria Gyssens, dkk, 2001 :
28
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Gambar 1 :  Alur penilaian kualitas penggunaan antibiotik (dikutip dari Quality 

of antimicrobial drug prescription in hospital)
28

 

 


