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Human Immunodeficiency Virus (HIV) merupakan anggota 
Lentivirinae. Infeksi HIV terbagi menjadi 4 stadium dan pada stadium 4 
dikategorikan AIDS. AIDS (Acquired Immuno Deficiency Syndrome) 
merupakan sindroma dengan gejala penyakit infeksi oportunistik akibat 
menurunnya sistem kekebalan tubuh oleh infeksi HIV yang pada akhirnya 
akan membawa kematian. Penurunan sistem kekebalan tubuh ini yang 
menyebabkan rentan terkena penyakit oportunistik, salah satunya adalah 
candidiasis.  

Candidiasis merupakan infeksi jamur yang disebabkan oleh 
sekelompok jamur yang menyerang daerah lokal pada kulit dan dapat 
mengancam jiwa. Organisme penyebabnya adalah Candida albicans. Untuk 
mengobati infeksi ini dapat diberikan Antifungi. Antifungi merupakan obat 
yang diberikan dengan tujuan untuk mengurangi pertumbuhan jamur, 
menyembuhkan pasien, mencegah transmisi perkembangan jamur lain, 
memutuskan rantai penularan, dan mencegah terjadinya resistensi. Tujuan 
penelitian ini adalah mengetahui profil penggunaan antifungi pada pasien 
HIV/AIDS di Rawat Inap Unit Perawatan Intermediet Penyakit Infeksi 
RSUD Dr.Soetomo Surabaya meliputi jenis, dosis, dan rute obat antifungi 
serta kemungkinan terjadinya Drug Related Problems yang terkait dengan 
penggunaan antifungi. 

Penelitian dilakukan dengan rancangan deskriptif retrospektif 
dengan metode time limited sampling dengan menggunakan Data Medik 
Kesehatan (DMK) pasien HIV/AIDS dengan infeksi oportunistik 
candidiasis di Rawat Inap Unit perawatan Intermediet Penyakit Infeksi 
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RSUD Dr.Soetomo Surabaya periode Januari sampai Juni 2013. Dari 
penelitian yang dilakukan diperoleh 50 pasien yang memenuhi kriteria 
inklusi. 

HIV/AIDS dengan candidiasis banyak terjadi pada laki-laki (64%) 
dengan rentang usia paling banyak pada kelompok usia 35-39 tahun (24%). 
Dignosis sekunder atau komplikasi yang paling banyak terjadi adalah 
candidiasis oris (94%) dengan gejala klinik yang sering muncul adalah 
adanya bercak putih di lidah atau mulut (90%). Terapi antifungi yang 
digunakan pada pasien HIV/AIDS antara lain ketoconazole, fluconazole, 
klotrimazole, dan nystatin. Yang paling banyak digunakan adalah nystatin. 
Karena nystatin merupakan antifungi lini pertama dalam pengobatan 
candidiasis oris. Nystatin tidak efektif terhadap dermatofita. Oleh sebab itu 
obat ini hanya digunakan pada pemakaian topikal pada kulit dan mukosa 
karena spektrumnya yang sempit dan penyerapan dalam saluran cerna yang 
buruk.  

DRP yang mucul dari penelitian ini meliputi indikasi, 
ketidaksesuaian dosis, interaksi potensial, dan efek samping obat potensial 
seperti mual (38%). Pada pemberian nystatin diketahui bahwa dosis yang 
diberiakn terlalu rendah (under dose) bila dibandingkan dengan protap yang 
ada. 

Berdasarkan seluruh uraian tersebut, diketahui bahwa terapi 
antifungi pada pasien candidiasis dengan HIV/AIDS sangatlah kompleks. 
Oleh karena itu diperlukan suatu kolaborasi interprofesional yang 
melibatkan farmasis dalam bentuk evaluasi rutin penggunaan obat untuk 
mengoptimalkan terapi dan meminimalkan DRP pada pasien. 
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