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Cedera otak merupakan kelainan neurologi yang paling sering terjadi 
di dunia dan menjadi salah satu faktor penyebab kecacatan, morbiditas, dan 
kematian. Cedera otak terbagi menjadi cedera otak ringan (GCS 13-15), 
sedang (GCS 9-12), dan berat (GCS <8) berdasarkan status kesadaran 
pasien yang dinilai melalui Glasgow Coma Scale (GCS). Prinsip umum 
manajemen terapi cedera otak adalah perfusi secara adekuat, pencegahan 
hipertensi intrakranial, menurunkan laju metabolisme, mencegah kerusakan 
sekunder, dan menurunkan morbiditas seperti tromboemboli vena dan 
infeksi. Infeksi merupakan komplikasi yang sering terjadi pada cedera otak, 
dan risikonya meningkat dengan adanya fraktur dasar tengkorak, 
pneumosefalus, atau adanya kebocoran cairan serebrospinal. Selain itu, 
beberapa pasien cedera otak ringan dan sedang  memerlukan operasi baik 
intrakranial maupun ekstrakranial yang berisiko infeksi paskaoperasi. Oleh 
karena itu diperlukan antibiotika untuk mencegah terjadinya infeksi 
paskacedera otak.  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pola penggunaan 
antibiotika pada cedera otak ringan (COR) dan cedera otak sedang (COS), 
meliputi jenis, dosis, frekuensi, dan lama pemberian antibiotika serta 
mengidentifikasi Drug Related Problem (DRP) yang mungkin terjadi. 
Penelitian dilakukan secara prospektif menggunakan data rekam medik 
pasien di Instalasi Rawat Inap Bedah Departemen Bedah Saraf periode 
Maret sampai Mei 2014. Jumlah sampel pada penelitian sebanyak 44 
pasien, terdiri dari 25 pasien cedera otak  ringan dan 19 pasien cedera otak 
sedang. Kedua cedera otak tersebut paling banyak dialami oleh laki-laki 
pada kelompok usia 15-29 tahun, yaitu sebesar 36% pasien COR dan 
31,58% pasien COS.  

Antibiotika yang sering digunakan pada pasien cedera otak ringan 
dan sedang adalah seftriakson dengan rute intravena yang diberikan 
sebanyak 1 g dua kali sehari, yaitu pada 92% pada pasien COR dan 100% 
pasien COS. Antibiotika lain yang sering digunakan adalah siprofloksasin 
peroral 2x500 mg sehari, yaitu pada 28% pasien COR. Lama pemberian 
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antibiotika bervariasi, dimana pada COR sebanyak 72% diberikan selama 1-
5 hari sedangkan pada COS sebanyak 47,37% diberikan selama 1-5 hari dan 
6-10 hari.  

Regimen dosis antibiotika yang diberikan pada pasien cedera orak 
ringan dan sedang sesuai dengan literatur. Secara umum, indikasi 
pemberian antibiotika sesuai dengan kondisi pasien, kecuali pada 3 pasien, 
dimana 2 pasien mendapatkan terapi antibiotika tanpa ada indikasi, dan 1 
pasien ada indikasi tetapi tidak mendapatkan terapi antibiotika.  
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