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Demam tifoid adalah penyakit infeksi sistemik akut, 
disebabkan oleh Salmonella typhi dan bersifat endemik di Indonesia. 
Demam tifoid menyebabkan kondisi patologi pada beberapa organ tubuh 
antara lain usus, liver, spleen, kandung empedu, tulang, jantung, paru-
paru, ginjal dan otak. Oleh karena itu, diperlukan pemberian obat 
khususnya antibiotik yang efektif untuk mengatasi komplikasi yang 
muncul. 
 Tujuan utama penelitian ini adalah mengetahui pola 
penggunaan obat antibiotika pada penderita demam tifoid rawat inap di 
Rumah Sakit Bhayangkara Surabaya. Selain itu, penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui macam atau jenis antibiotika yang digunakan untuk 
penanganan demam tifoid, mengetahui regimentasi obat meliputi dosis, 
rute dan frekuensi antibiotika yang digunakan pada penderita demam 
tifoid di rumah sakit, memahami kaitan data klinik dan data 
laboratorium dengan terapi antibiotik yang diberikan pada pasien 
demam tifoid, dan  mengidentifikasi adanya permasalahan drug related 
problem yang muncul akibat pemakaian obat-obat demam tifoid. 
Penelitian dilakukan dengan metode observasional retrospektif dengan 
menggunakan DMK di Poli Penyakit Dalam RS Bhayangkara periode 1 
Januari 2010 hingga 30 April 2011. Inklusi data adalah pasien yang 
didiagnosis akhir demam tifoid dan kriteria eksklusi penelitian adalah 
pasien demam tifoid dengan DMK yang tidak lengkap. 

Diperoleh jumlah sampel data 36 pasien dengan distribusi 
pasien wanita sebesar 20 orang (60%) dan pria sebanyak 16 orang (40%) 
sedangkan kelompok usia dengan frekuensi kejadian tertinggi adalah 20-
40 tahun dengan frekuensi 18 pasien. Antibiotik yang digunakan adalah 
siprofloksasin sebanyak 16 pasien, ampisilin 11 orang, seftriakson 7 
orang, sefotaksim 4 orang, dan seftazidim,  kombinasi trimetoprim + 
sulfametoksazol, tiamfenikol,  tetrasiklin masing-masing berjumlah 1 
orang. Pada penelitian ini dilihat kesesuaian terapi antibiotik yang 
diberikan berdasarkan panduan dari WHO dan Menkes RI, dari aspek 
pemilihan maupun dosis dan pada penelitian ini pemilihan terapi sesuai 
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dengan panduan yang ada di pustaka. Pada penelitian ini tidak dilakukan 
uji kultur atau uji sensitivitas antibiotik pada pasien. Pada penelitian ini 
ditemukan DRP potensial masalah terkait dosis yaitu dosis pengobatan 
yang terlalu lama pada penggunaan fluorokuinolon selama 11 hari. 
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