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RINGKASAN 
 

STUDI PENGGUNAAN ANTIBIOTIKA PADA  
VENTRIKULITIS 

(Penelitian Dilakukan di RSUD Dr. Soetomo Surabaya)  
 

Dea Ayu Nabilah 
 

Ventrikulitis adalah infeksi pada sistem saraf pusat (SSP) yang 
sering menjadi komplikasi penyakit SSP lain seperti meningitis atau pada 
pasien dengan prosedur invasif ke dalam area ventrikel, meningkatkan 
morbiditas dan mortalitas. Tanda yang menunjukkan terjadinya ventrikulitis 
adalah hasil positif pada kultur cairan serebrospinal. Pemberian antibiotika 
yang tepat merupakan keharusan yang menjadi tanggung jawab bersama 
tenaga kesehatan untuk menangani infeksi dan menghindari resistensi 
bakteri. 

Penilitian ini bertujuan untuk melihat pola penggunaan antibiotika 
pada pasien ventrikulitis yaitu meliputi jenis, besarnya dosis, rute, dan lama 
penggunaan antibiotika. Dilakukan secara retrospektif menggunakan rekam 
medik pasien ventrikulitis di RSUD Dr. Soetomo periode 1 Januari 2011 
sampai 31 Desember 2013. Sesuai kriteria inklusi didapatkan sampel 
sebanyak 31 pasien. 

Berdasarkan penelitian, ventrikulitis lebih banyak dialami oleh laki-
laki sebesar 51,7% dan 55% adalah pasien anak berusia 1-12 tahun. 
Keluhan yang paling banyak dialami pasien ventrikulitis adalah kejang dan 
demam. Diagnosa lain yang paling banyak menyertai ventrikulitis adalah 
hidrosefalus. Kuman gram negatif lebih banyak menginfeksi sebanyak 21 
spesies dan yang paling banyak ditemukan adalah Pseudomonas sp dan 
Pseudomonas aeruginosa, masing-masing ditemukan pada 6 pasien. Kuman 
gram positif yang paling banyak ditemukan adalah Staphylococcus 

haemolyticus yang menginfeksi 7 pasien. 
Hasil penelitian menunjukkan antibiotika tunggal yang paling 

banyak digunakan adalah seftriakson secara intravena dengan dosis pada 
anak 32-142,9 mg/kgBB/ hari dan untuk dewasa 1 gram dua kali sehari, 
yaitu sebanyak 56,3%. Selain itu antibiotika kombinasi, yang paling banyak 
digunakan pada pasien ventrikulitis adalah kombinasi seftriakson intravena 
pada anak 17,5-140 mg/kgBB terbagi satu sampai dua kali sehari dan pada 
dewasa dua kali dua gram sehari, dengan metronidazol intravena pada anak 
21,4- 52,6 mg/kgBB/hari diberikan tiga sampai empat kali dan untuk 
dewasa 500 mg empat kali sehari, yaitu pada 6 pasien. Dan kombinasi 
antara amikasin intravena 5,7-7,7 mg/kgBB terbagi satu sampai dua kali 
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sehari dengan amikasin intraventrikular 2-10,5 mg/hari, juga pada 6 pasien. 
Lama penggunaan antibiotika pasien ventrikulitis berkisar 15-30 hari 
sebesar 35,5% dan 31-60 hari  juga sebesar 35,5% dari jumlah pasien.  
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