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1.1 Latar Belakang 

Demam tifoid adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Salmonella 

typhi (Saraswati et al., 2012). Demam tifoid banyak ditemukan di masyarakat, baik di 

daerah perkotaan maupun di pedesaan. Penyakit demam tifoid terkait dengan kebersihan 

perorangan dan kebersihan makanan, lingkungan yang kotor, kebersihan tempat-tempat 

umum (rumah makan, restoran) yang kurang, serta masyarakat yang tidak mendukung 

untuk hidup sehat (Nani dan Muzakkir, 2014). 

Menurut World Health Organization (WHO) tahun 2003 terdapat 17 juta kasus 

demam tifoid per tahun di dunia dengan angka kematian mencapai 600 ribu kasus. 

Secara keseluruhan demam tifoid diperkirakan 21,6 juta kasus dengan 216.500 kematian 

pada tahun 2000 (Nani dan Muzakkir, 2014). 

Kasus demam tifoid di Indonesia semakin meningkat setiap tahunnya  dengan 

angka kesakitan 500/100.000 penduduk (Juwita, 2013). Insiden tertinggi demam tifoid 

terdapat pada anak-anak (Riyatno dan Sutrisna, 2011). Indonesia adalah salah satu 

negara dengan kasus demam tifoid tertinggi dan terbanyak untuk umur 5-15 tahun yang 

dilaporkan sebesar 180,3/100.000 penduduk (Sidabutar, 2010). Kasus demam tifoid di 

Rawat Inap banyak ditemukan pada pasien anak yaitu sebanyak 72,16%, hal tersebut 

terjadi disebabkan oleh faktor lingkungan yang kurang bersih dan daya tahan tubuh anak 

yang belum bekerja secara maksimal (Rifa’i et al., 2011).  

Penggunaan berbagai jenis antibiotik tidak tepat, sehingga kemudahan akses 

dalam mendapatkan antibiotik di masyarakat, akan menimbulkan peningkatan masalah 

resistensi terhadap antibiotik termasuk S.typhi (Alam, 2011). Salah satu faktor yang 



dianggap paling berpengaruh terhadap peningkatan resistensi antibiotika adalah 

penggunaan antibiotika secara tidak rasional (WHO, 2001). 

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rufaldi (2011) di Instalasi Rawat Inap 

Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta ditemukan ketidakrasionalan penggunaan 

antibiotika pada pasien anak dengan demam tifoid yaitu ketidaktepatan dosis sebesar 

70,98%, ketidaktepatan frekuensi pemberian sebesar 48,39%, dan ketidaktepatan durasi 

pemberian sebesar 25,81%.  

Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa ketidakrasionalan 

penggunaan antibiotik pada anak masih tinggi sehingga diperlukan penelitian kembali 

mengenai kerasionalan penggunaan antibiotik terhadap pasien anak penderita demam 

tifoid didaerah lain, oleh karena itu diperlukan adanya penelitian lebih lanjut terhadap 

banyaknya kasus demam tifoid pada pasien anak di Rumah Sakit Umum Daerah 

Kardinah Kota Tegal. 

 

 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana hubungan kerasionalan penggunaan antibiotik dengan lama rawat 

inap pada pasien anak dengan demam tifoid di Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit Umum 

Daerah Kardinah Kota Tegal ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Untuk mengetahui hubungan kerasionalan penggunaan antibiotik dengan 

lama rawat inap pada pasien anak penderita demam tifoid di instalasi rawat inap 

RSUD Kardinah Kota Tegal periode 2016. 



1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mengevaluasi kerasionalan penggunaan antibiotika pada pasien anak 

penderita demam tifoid di instalasi rawat inap RSUD Kardinah Kota Tegal 

yang terdiri dari ketepatan indikasi, ketepatan obat, ketepatan pasien, 

ketepatan dosis dan cara pemberian serta waspada terhadap efek samping. 

2. Mengetahui lama rawat inap penggunaan antibiotik pada pasien anak 

penderita demam tifoid di RSUD Kardinah Kota Tegal 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis pada penelitian ini adalah dapat memberikan gambaran 

hubungan kerasionalan penggunaan antibiotik dengan lama rawat inap pada anak 

penderita demam tifoid di instalasi Rawat Inap RSUD Kardinah Kota Tegal 

Periode 2016. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Manfaat praktis pada penelitian ini adalah dapat memberikan masukan 

kepada RSUD Kardinah Kota Tegal dalam pelayanan kefarmasian khususnya 

pada upaya peningkatan kualitas peresepan untuk terapi penggunaan antibiotika 

yang  lebih rasional pada pasien anak penderita demam tifoid. 
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