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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Demam tifoid masih merupakan masalah kesehatan utama di dunia terutama 

di negara  berkembang seperti Indonesia. Insiden di beberapa Negara di Afrika, 

Asia Selatan dan Asia Tenggara  pada tahun 2000 setinggi 800 per 100.000 orang 

per tahun (Limpitikul et al, 2014). Profil kesehatan Indonesia tahun 2011 

Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 10 penyakit terbanyak pada pasien 

rawat inap di Rumah Sakit tahun 2010, demam tifoid dalam kode Daftar Tabulasi 

Dasar (DTD) sebanyak 55.098 kasus dengan persentase sebesar 2,06%, no 3 setelah 

penyakit diare  dan gastroenteritis oleh penyebab infeksi tertentu pada dan demam 

berdarah dengue (KemenKes, 2012). Laporan hasil Riset Kesehatan Dasar 

(Riskesdas) Provinsi Jawa Timur tahun 2007, prevalensi demam tifoid 0,86%. 

Prevalensi terbesar terdapat pada kabupaten Bondowoso 3,5%, sedangkan pada 

kota Malang prevalensi demam tifoid sebesar 0,54%, dan  pada kabupaten Malang 

0,62% (RisKesDas, 2008). 

Demam tifoid  dengan nama lain yaitu Typhus Abdominalis, Typhoid fever 

atau Enteric fever (Herawati & Ghani, 2009). Demam tifoid merupakan penyakit 

infeksi sistemik akut yang terjadi pada sistem retikuloendotelial, kelenjar limfe 

saluran cerna, dan kandung empedu, disebabkan terutama oleh Salmonella enterica 

serovar typhi (Sidabutar & Satari, 2010). Bakteri gram negatif Salmonella typhi, 

termasuk golongan Enterobacteriaceae. Bakteri ini terutama berada dalam air dan 

makanan yang tercemar (Adisasmito, 2006). 

Demam tifoid memiliki gejala klinis yang tidak khas dan bervariasi dari 

ringan sampai dengan berat. Keluhan dan gejala pasien pada minggu pertama dapat 

berupa demam, nyeri kepala, anoreksia, mual, muntah, diare dan konstipasi. Suhu 

tubuh meningkat setiap hari, biasanya menurun pada pagi hari dan meningkat pada 

sore dan malam. Pada pasien demam tifoid dapat ditemukan bibir kering, dan 

pecah-pecah, permukaan lidah kotor, berwarna putih dan kekuningan dengan 

pinggir yang hiperemis disertai gangguan pada saluran pencernaan berupa diare dan 

konstipasi (Saraswati et al, 2012). 
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Diagnosis klinis demam tifoid tidak spesifik karena tanda-tanda dan gejala 

beragam dan sama dengan yang penyakit demam lain yang umum, seperti malaria 

dan demam berdarah (Ochiai, 2008). Diagnosis dini demam tifoid sangat 

diperlukan agar pengobatan yang tepat dapat segera diberikan, sehingga komplikasi 

dapat dihindari. Diagnosis pasti demam tifoid dengan cara mengisolasi kuman 

Salmonella typhi, memerlukan waktu yang cukup lama (4–7 hari). Diagnosis 

demam tifoid sering ditegakkan hanya berdasarkan gejala klinis dan tes serologis 

sepertu uji widal (Wardhani, 2006). Uji Widal adalah suatu reaksi aglutinasi antara 

antigen dan antibodi (aglutinin). Aglutinin yang spesifik terhadap Salmonella typhi 

terdapat dalam serum demam tifoid, juga pada orang yang pemah ketularan 

Salmonella typhi dan pada orang yang pernah divaksinasi terhadap demam tifoid. 

Peningkatan titer uji Widal >4 kali lipat setelah satu minggu memastikan diagnosis. 

Uji widal tunggal dengan titer antibodi O 1/320 atau H 1/640 disertai gambaran 

klinis khas menegakkan diagnosis (Cita, 2011). 

Penatalaksanaan pada demam tifoid yang masih sering digunakan adalah 

istirahat, perawatan, diet, terapi penunjang, serta pemberian antibiotik. Rasionalitas 

antibiotik adalah penggunaan antibiotik yang didasarkan asas tepat indikasi, tepat 

pasien, tepat obat, tepat dosis, serta waspada terhadap efek samping yang mungkin 

timbul dari pemberian antibiotik tersebut (Santoso, 2009). 

Antibiotik yang digunakan dalam pengobatan demam tifoid adalah 

kloramfenikol, tiamfenikol atau ampisilin/amoksisilin, Sefalosporin generasi III 

(ceftriakson, cefotaxime, cefixime), fluorokuinolon (siprofloksasin, ofloksasin, 

perfloksasin) dan azitromisin (Rampengan, 2013). Pada tahun 1948 kloramfenikol 

menurunan angka kematian <1% dan durasi demam 14-28 hari untuk 3-5 hari. Di 

daerah dengan prevalensi tinggi resisten terhadap berbagai obat pada Infeksi 

Salmonella typhi (misalnya, India, Asia Tenggara, dan Afrika), semua pasien yang 

diduga menderita demam tifoid harus ditangani dengan kuinolon atau generasi 

ketiga sefalosporin. Sefalosporin generasi ketiga seperti cefotaxime, seftriakson, 

dan cefoperazone telah berhasil digunakan untuk mengobati demam tifoid (Kalra 

et al, 2003). 

Cefotaxime merupakan antibiotika golongan sefalosporin generasi ketiga 

yang lebih baik dari generasi satu dan dua. Digunakan pada bakteri gram negative 
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dan positif, Haemopilus epiglottitis serta meningitis karena kemampuannya 

menembus sawar otak (Ahmed, 2011). Cefotaxime adalah satu-satunya 

sefalosporin generasi ketiga yang dimetabolisme menjadi bentuk biologis aktif. 

Cefotaxime memiliki aktivitas antimikroba yang cukup baik, penetrasi yang baik 

ke dalam jaringan ekstravaskular. Cefotaxime mendistribusikan secara luas, dengan 

tingkat terapeutik dalam empedu, sekresi bronkial, cairan asites, cairan 

serebrospinal, dan aqueous humor mata (Scholar, et al., 2000).  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimanakah pola penggunaan antibiotik cefotaxime meliputi dosis, 

cara/aturan penggunaan dan frekuensi pada pasien demam tifoid? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1. Tujuan Umum 

Melalui penelitian ini diharapkan dapat mengetahui pola penggunaan 

antibiotik cefotaxime pada pasien demam tifoid. 

1.3.2. Tujuan Khusus 

Mengetahui pola penggunaan antibiotik cefotaxime meliputi 

kesesuaian dosis, cara/aturan pemakaian dan frekuensi pada pasien 

demam tifoid 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi bagi perkembangan 

ilmu pengetahuan, kepada pasien demam tifoid, maupun kepada para klinisi 

sehingga berguna untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian dengan 

baik dan maksimal. 

 


