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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1 Latar Belakang 

Demam tifoid masih menjadi permasalahan kesehatan dunia. Kasus demam 

tifoid terdapat 11 – 18 juta kasus dengan 128.000 – 190.200 kematian setiap 

tahunnya (ed. Crump, 2017). Angka kejadian demam tifoid sebesar 22 juta dengan 

estimasi tingkat kematian sebesar 1%. Asia Tenggara menduduki peringkat kedua 

dengan angka kejadian sebesar 100 per 100.000 orang per tahunnya (Harris & 

Brooks, 2012). Indonesia, demam tifoid menduduki angka prevalensi nasional 

sebesar 1,6% dengan rentang 0,3% – 3%. Berdasarkan hasil tersebut, terdapat dua 

belas provinsi yang berada di atas angka prevalensi nasional, salah satunya adalah 

Jawa Barat. Depok memiliki prevalensi yang mendekati angka nasional dengan 

hasil 1,1% pada diagnosis tifoid oleh tenaga kesehatan dan 1,4% pada diagnosis 

atau dengan gejala (Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2007). Prevalensi 

golongan usia tertinggi demam tifoid adalah masa anak-anak yaitu golongan usia 

3-19 tahun (Rizka dkk., 2015). 

Pengobatan demam tifoid menggunakan golongan obat-obatan lini pertama 

yaitu kloramfenikol, ampisilin, amoksisilin atau trimetroprim-sulfametoksazol 

(Kotrimoksazol) (ed. Manangazira dkk., 2011). 

Pilihan obat antibiotik lini pertama pengobatan demam tifoid pada anak di 

negara berkembang didasarkan pada faktor efikasi, ketersediaan, dan biaya. 

Berdasarkan ketiga faktor tersebut, kloramfenikol masih menjadi obat pilihan 

pertama pengobatan demam tifoid pada anak (Rampengan, 2013). Saat ini banyak 

dilaporkan adanya keadaan multidrug resistance Salmonella typhi (MDRST). 

Maka untuk kasus MDRST diberikan pilihan pengobatan lini kedua yaitu 

Seftriakson atau kuinolon. Namun karena penggunaan kuinolon masih kontroversi 

untuk anak mengingat dapat menyebabkan atropati, maka Seftriakson menjadi 

pilihan kedua untuk demam tifoid pada anak (Sidabutar & Satari, 2010). 

Seftriakson  dan Sefotaksim merupakan golongan sefalosporin generasi ke 

III berspektrum luas, semisintetik yang diberikan secara intravena (IV) dan 

bersifat bakteriosidal (Wildan dkk., 2018). Mekanisme kerja antibiotik 
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sefalosporin adalah dengan cara menghambat pembentukan dinding sel bakteri 

dengan cara menghambat enzim transpeptidase yang mengkatalisasi jembatan 

(Gly)5-D-Ala dengan lisin di dinding sel bakteri sehingga menyebabkan 

penurunan zat pirogen dan dapat menurunkan demam pada pasien demam tifoid 

(Petri, 2006). 

Pengujian efektivitas antibiotik dapat dinilai melalui beberapa hal, salah 

satunya yaitu dengan lama waktu bebas demam. Lama waktu bebas demam itu 

sendiri adalah waktu dalam jam, dari pemberian obat sampai suhu badan turun 

kurang dari 37,5°C dan bertahan paling kurang 48 jam (Rampengan, 2013).  

Salah satu penelitian mengenai efektivitas antibiotik pada demam tifoid 

dilakukan oleh Fithria (2015). Fithria (2015) menyatakan pasien dewasa demam 

tifoid yang dirawat inap di Puskesmas Bancak Kabupaten Semarang menunjukkan 

waktu bebas panas yang paling cepat dicapai pasien yang mendapatkan terapi 

Seftriakson yaitu 14,73 jam, kemudian diikuti Sefotaksim 18,96 jam, amoksisillin 

19,13 jam, kloramfenikol 21,2 jam, dan ampisillin 24 jam. Pada penelitian yang 

dilakukan Rampengan (2013), di Bagian Ilmu Kesehatan Anak RSU 

Prof.Dr.R.D.Kandou, Manado menunjukkan waktu bebas demam paling pendek 

dicapai pada kasus yang diberikan azitromisin yaitu 37,9 jam, diikuti oleh 

kloramfenikol 40,3 jam, tiamfenikol 45,3 jam  dan sefiksim 50,8 jam.  

Pada dua penelitian tersebut terdapat perbedaan pada perbandingan 

antibiotik yang dipakai, yang dapat menyebabkan bias pada lama waktu bebas 

demam pasien. Peneliti ingin membandingkan efektivitas antibiotik dari golongan 

yang sama yaitu golongan sefalosporin, di mana di RSUD Depok memakai obat 

Seftriakson dan Sefotaksim pada pengobatan demam tifoid pada anak. Masih 

jarang ditemukannya penelitian mengenai uji efektivitas penggunaan Seftriakson 

dan Sefotaksim pada pengobatan demam tifoid pada anak, serta untuk mengetahui 

pula bagaimana penggunaan antibiotik di RSUD Depok. Peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian mengenai perbedaan efektivitas penggunaan Seftriakson dan 

Sefotaksim berdasarkan lama waktu bebas demam pada pengobatan pasien 

demam tifoid anak di RSUD Depok tahun 2018. 
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I.2 Perumusan Masalah 

Adanya perbedaan pemberian antibiotik yang berdampak terhadap lama 

waktu bebas demam pada pasien demam tifoid anak di beberapa lokasi pelayanan 

kesehatan, diperlukan analisis mengenai uji efektivitas penggunaan antibiotik 

tersebut. Diharapkan hal ini berguna sebagai acuan dalam pemilihan antibiotik 

yang akan diberikan selanjutnya kepada pasien demam tifoid anak. Oleh karena 

itu, diperlukan penelitian mengenai perbedaan efektivitas penggunaan Seftriakson 

dan Sefotaksim berdasarkan lama waktu bebas demam pada pengobatan pasien 

demam tifoid anak di RSUD Depok tahun 2018. 

 

I.3 Tujuan Penelitian 

I.3.1 Tujuan Umum 

Mengetahui perbedaan efektivitas penggunaan Seftriakson dan Sefotaksim 

berdasarkan lama waktu bebas demam pada pengobatan pasien demam tifoid anak 

di RSUD Depok tahun 2018. 

 

I.3.2 Tujuan Khusus 

a. Mengetahui gambaran distribusi pasien demam tifoid anak di RSUD 

Depok tahun 2018. 

b. Mengetahui gambaran distribusi pilihan penggunaan Seftriakson dan 

Sefotaksim pada pasien demam tifoid anak di RSUD Depok tahun 2018. 

c. Mengetahui adanya perbedaan lama waktu bebas demam berdasarkan 

penggunaan Seftriakson dan Sefotaksim pada pasien demam tifoid anak 

di RSUD Depok tahun 2018. 

d. Mengetahui adanya perbedaan uji efektivitas penggunaan Seftriakson dan 

Sefotaksim berdasarkan lama waktu bebas demam pada pasien demam 

tifoid anak di RSUD Depok tahun 2018. 

 

I.4 Manfaat Penelitian 

I.4.1 Manfaat Teoritis 

Secara akademis penelitian ini bermanfaat sebagai bahan kajian dalam 

menambah ilmu pengetahuan terutama di bidang farmakologi kedokteran 
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mengenai perbedaan efektivitas penggunaan Seftriakson dan Sefotaksim 

berdasarkan lama waktu bebas demam pada pengobatan pasien demam tifoid anak 

di RSUD Depok tahun 2018. 

 

I.4.2 Manfaat Praktis 

a. Peneliti 

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kedokteran. 

Adapun dapat pula untuk menambah ilmu dan pengalaman dalam 

merencanakan, melaksanakan, menyusun, dan mengomunikasikan karya 

ilmiah. 

b. Rumah Sakit 

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan info tentang pengobatan dan 

dapat diterapkan dalam Rumah Sakit tentang pemilihan antibiotik utama 

berdasarkan lama waktu bebas demam pada pasien demam tifoid anak. 

c. Fakultas Kedokteran UPN “Veteran” Jakarta 

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah wawasan dan menjadi bahan 

referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai farmakologi tentang 

perbedaan efektivitas penggunaan Seftriakson dan Sefotaksim berdasarkan 

lama waktu bebas demam pada pengobatan pasien demam tifoid anak di 

RSUD Depok tahun 2018. 
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