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Endokarditis infeksiosa (IE) adalah infeksi yang disebabkan karena 
masuknya bakteri pada aliran darah dan menetap pada struktur jantung, baik 
pada katup maupun pada pembuluh darah yang berada di jantung. 
Pemberian antibiotika pada pasien IE tidak dapat ditunda karena penundaan 
terapi antibiotika dapat meningkatkan resiko mortalitas, sedangkan hasil 
kultur seringkali memberikan hasil negatif. Oleh karena itu, terapi 
antibiotika definitif pada pasien IE tidak dapat ditentukan dengan segera 
sehingga antibiotika empiris memiliki peran yang sangat penting. Pemilihan 
antibiotika empiris harus didasarkan epidemiologi bakteri dan pola 
sensitivitas bakteri terhadap antibiotika pada lokasi setempat. Namun, pola 
sensitivitas kuman terhadap antibiotika berubah setiap periode waktu 
tertentu akibat adanya resistensi bakteri terhadap antibiotika sehingga 
diperlukan evaluasi rutin peta medan kuman dan pola sensitivitas bakteri 
terhadap antibiotika setiap periode waktu tertentu. 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dan pengumpulan 
data dilakukan secara retrospektif dengan analisa data deskriptif terhadap 
hasil identifikasi peta medan kuman dan pola sensitivitas bakteri terhadap 
antibiotika, analisis kesesuaian terapi antibiotika dengan pola sensitivitas 
bakteri terhadap antibiotika, serta analisis terapi antibiotika berdasarkan 
kesesuaian jenis, dosis, rute, frekuensi, serta durasi pemberian pada pasien 
IE di IRNA Kardiologi dan Kedokteran Vaskular RSUD Dr. Soetomo 
selama Januari 2010 sampai Desember 2013. 

Dari 15 kultur darah yang menunjukkan hasil positif, bakteri 
penyebab IE terbanyak adalah Staphylococcus coagulase negative 
(33,33%). Antibiotika yang masih direkomendasikan penggunaannya 
(potensi > 60%) adalah Oxacillin (75%) dan Cefoperazone-Sulbactam 
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(100%). Dari 17 pasien yang menerima terapi antibiotika, jenis antibiotika 
empiris yang paling banyak digunakan, yaitu kombinasi Ampicillin-
Gentamicin sebanyak 52,94%, di mana tidak dilakukan pemeriksaan 
sensitivitas Ampicillin terhadap Staphylococcus coagulase negative dan 
potensi Gentamicin terhadap Staphylococcus coagulase negative adalah 0%. 

Dosis dan frekuensi antibiotika yang digunakan sesuai dengan 
dosis yang disarankan pada tatalaksana terapi IE. Rute antibiotika yang 
digunakan 78,57% adalah melalui intravena dan sebanyak 21,43% melalui 
rute peroral. Durasi penggunaan antibiotika empiris adalah 8,91 hari dan 
durasi penggunaan antibiotika definitif adalah 9,53 hari.    
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