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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Kejadian demam tifoid berdasarkan data dari Riset Kesehatan Dasar 

(Riskesdas) pada tahun 2007 di Jawa Tengah masih cukup banyak. Riskesdas 

menyatakan bahwa angka kejadian demam tifoid di berbagai daerah di Jawa 

Tengah berkisar antara 0,2 – 3,5 %. Angka kejadian demam tifoid di Cilacap 

mencapai lebih dari 3% (Depkes RI, 2008).  

Penatalaksanaan demam tifoid memerlukan antibiotik. Kloramfenikol, 

ampisilin, amoksisilin, kotrimoksazol, sefalosporin generasi II dan III 

(seftriakson, norfloksasin, siprofloksasin, ofloksasin, pefloksasin, sefotaksim, 

sefiksim) merupakan antibiotik yang dapat digunakan untuk demam tifoid 

(Mansjoer dkk., 2001). Kloramfenikol merupakan pilihan pertama pada 

pengobatan demam tifoid karena kloramfenikol efektif, harganya relatif murah, 

mudah didapatkan, dan dapat diberikan secara oral (Musnelina dkk., 2004). Tahun 

1995 ditemukan kejadian resistensi obat ganda atau multiple drug resistance 

(MDR). MDR terjadi pada penggunaan kloramfenikol, ampisilin, dan 

kotrimoksasol (Mirza dkk., 1995). Kloramfenikol juga dapat menyebabkan 

penekanan sumsum tulang dan efek samping yang paling fatal adalah anemia 

aplastik (Rampengan, 2013). Pemberian seftriakson sebagai lini ke dua pada 

terapi empiris menunjukkan hasil yang bermakna dalam menurunkan morbiditas 

dan mortalitas pada pengobatan demam tifoid. Beberapa studi mengenai 

efektivitas terapi seftriakson pada  demam tifoid menunjukkan bahwa penggunaan 
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seftriakson tidak mudah menimbulkan resistensi pada strain Salmonella typhi. 

Efek samping seftriakson lebih minimal dibandingkan dengan kloramfenikol 

(Sidabutar dan Satari, 2010). Penelitian yang dilakukan oleh Rampengan (2013) 

mengenai penggunaan antibiotik untuk terapi demam tifoid tanpa komplikasi pada 

anak menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan bermakna terhadap respon 

terapi berupa waktu bebas panas dan lama perawatan pada pemberian berbagai 

antibiotik di RSU Prof. Dr. R. D. Kandou, Manado. Antibiotik dalam penelitian 

tersebut adalah kloramfenikol, tiamfenikol, sefiksim, dan azitromisin. 

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

mengenai respon terapi penggunaan antibiotik pada pasien demam tifoid di bagian 

rawat inap bangsal anak RSUD Cilacap. Angka kejadian demam tifoid di RSUD 

Cilacap sampai tahun 2012 sebanyak 614 penderita demam tifoid, dengan jumlah 

penderita anak sebanyak 80 kasus dari seluruh penderita demam tifoid. Penelitian 

ini diharapkan dapat mengungkap antibiotik yang memberikan hasil terapi paling 

optimal dengan parameter lama perawatan yang paling singkat dan waktu bebas 

panas yang paling cepat. 

B. Perumusan Masalah 

1. Antibiotik apa saja yang digunakan pada pengobatan demam tifoid pasien 

rawat inap bangsal anak RSUD Cilacap?  

2. Adakah perbedaan waktu bebas panas dari penggunaan antibiotik pada 

pengobatan demam tifoid pasien rawat inap bangsal anak RSUD Cilacap?  

3. Adakah perbedaan lama perawatan dari penggunaan antibiotik pada 

pengobatan demam tifoid pasien rawat inap bangsal anak RSUD Cilacap? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui macam antibiotik yang digunakan pada pengobatan demam 

tifoid pasien rawat inap bangsal anak RSUD Cilacap.  

2. Mengetahui adanya perbedaan waktu bebas panas dari penggunaan antibiotik 

pada pengobatan demam tifoid pasien rawat inap bangsal anak RSUD 

Cilacap.  

3. Mengetahui adanya perbedaan lama perawatan dari penggunaan antibiotik 

pada pengobatan demam tifoid pasien rawat inap bangsal anak RSUD 

Cilacap. 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi 

pihak rumah sakit terutama tenaga kesehatan untuk pemilihan antibiotik pada 

pengobatan demam tifoid dengan parameter lama perawatan yang paling singkat 

dan waktu bebas panas yang paling cepat. Selain itu, hasil penelitian ini 

diharapkan dapat dijadikan rintisan pengembangan penelitian mengenai antibiotik 

pada pengobatan demam tifoid di RSUD Cilacap.  
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E. Tinjauan Pustaka 

1. Demam Tifoid 

a.  Definisi Demam Tifoid 

Demam tifoid merupakan penyakit infeksi sistemik akut dengan 

gejala demam satu minggu lebih dengan atau tanpa gangguan pada 

saluran pencernaan. Demam tifoid disebabkan oleh bakteri Salmonella 

typhi. Bakteri Salmonella typhi (genus Salmonella) merupakan jenis 

bakteri yang dapat hidup di dalam tubuh manusia. Jenis bakteri ini bila 

berada di luar tubuh dapat hidup untuk beberapa minggu (Soedarmo dkk., 

2002).  

b. Epidemiologi  

Angka kejadian demam tifoid di Amerika Selatan diperkirakan 

sebanyak 150/100.000 penduduk per tahun dan 900/100.000 penduduk per 

tahun di Asia. Demam tifoid merupakan salah satu penyakit yang banyak 

terjadi di negara berkembang seperti Indonesia. Angka kejadian demam 

tifoid di Indonesia banyak terjadi pada penderita umur 3 – 19 tahun yang 

mencapai 91% kasus (Rampengan dan Laurentz, 1993). 

c.  Manifestasi Klinik 

Gejala demam tifoid pada anak bervariasi, umumnya bersifat lebih 

ringan dibandingkan dengan penderita dewasa (Rampengan dan Laurentz, 

1993). Gejala awal  yang terjadi pada anak biasanya demam pada sore 

hari yang disertai anoreksia, rasa yang tidak enak di perut, obstipasi, serta 

diare yang kemudian dilanjutkan konstipasi (Nelwan, 2012). Gejala pada 
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minggu ke dua biasanya menunjukkan gejala yang lebih jelas yaitu 

berupa bradikardi, lidah yang kotor, hepatomegali, splenomegali, 

meteroismus, gangguan mental berupa somnolen, stupor, koma, delirium 

atau psikosis, dan gejala roseolae. Gejala roseolae ini jarang ditemukan 

pada orang Indonesia (Widodo, 2006). Secara garis besar gejala-gejala 

demam tifoid yang timbul dapat dikelompokkan sebagai demam satu 

minggu atau lebih, gangguan saluran pencernaan, dan gangguan 

kesadaran (Soedarmo dkk., 2002). 

d.  Patogenesis Demam Tifoid 

Patogenesis demam tifoid merupakan proses masuknya bakteri ke 

dalam tubuh. Bakteri Salmonella typhi masuk ke dalam tubuh melalui 

makanan dan air yang tercemar. Setelah Salmonella typhi masuk ke 

dalam tubuh sebagian bakteri tersebut mati pada saat melewati asam 

lambung karena suasana asam (pH <2) dan sebagian lagi masuk ke dalam 

usus halus tepatnya di ileum dan jejunum. Salmonella typhi akan 

menembus dinding usus sehingga mencapai ke folikel limfe usus halus, 

ikut aliran ke kelenjar limfe mesentrika, bahkan ada yang melewati 

sirkulasi sistemik sampai ke jaringan reticulum endoplasmic systemic 

(RES) di organ hati dan limpa. Salmonella typhi mengalami multiplikasi 

di dalam sel fagosit mononuklear di dalam folikel limfe, kelenjar limfe 

mesentrika, hati dan limfe. Setelah melalui masa inkubasi, bakteri 

Salmonella typhi akan keluar melalui duktus torasikus dan masuk ke 

dalam sirkulasi sistemik, kemudian akan mencapai organ yang disukai 
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oleh bakteri Salmonella typhi seperti di hati, limpa, sumsum tulang, 

kandung empedu, dan peyer patches di mukosa ileum (Soedarmo dkk., 

2002). Bakteri Salmonella typhi dapat menetap selama beberapa minggu 

bila tidak diobati dengan antibiotik dan akan menyebar ke dalam hati, 

limpa, sumsum tulang, kandung empedu, dan peyer patches di mukosa 

ileum terminal. Ulserasi pada peyer patches dapat terjadi melalui proses 

inflamasi yang mengakibatkan nekrosis dan iskemia (Nelwan, 2012). 

Bakeri Salmonella typhi yang menembus lamina propia masuk ke aliran 

limfe hingga mencapai kelenjar limfe mesentrial, dan masuk aliran darah 

melalui duktus torasikus dapat menyebabkan komplikasi pendarahan dan 

perforasi intestinal. Salmonella typhi dapat masuk mencapai hati melalui 

sirkulasi portal dari usus dan bersarang di peyer patches, limpa, hati, dan 

bagian-bagian lain sistem retikulum endotelial. Endotoksin Salmonella 

typhi berperan dalam proses inflamasi lokal pada jaringan tempat bakteri 

tersebut berkembang dan dapat merangsang sintesis dan pelepasan zat 

pirogen dan leukosit pada jaringan yang meradang sehingga terjadi 

demam (Mansjoer dkk., 2001). 

e.  Penatalaksaaan Demam Tifoid 

Penatalaksanaan demam tifoid yang dilakukan di rumah sakit secara 

garis besar ada tiga bagian meliputi : 

1) Tirah Baring  

Pasien demam tifoid perlu mendapat perawatan di rumah sakit 

dan melakukan tirah baring agar optimal dalam menjalani 
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pengobatan. Melakukan tirah baring artinya pasien mendapat 

perawatan di tempat tidur, seperti makan, minum, mandi, buang air 

besar, dan buang air kecil supaya mempercepat masa penyembuhan 

pasien serta untuk mencegah terjadinya komplikasi (Depkes RI, 

2006).  

2) Nutrisi  

Pemberian nurisi seperti pemberian vitamin dan mineral yang 

cukup kepada pasien anak yang menjalani rawat inap diperlukan 

untuk mendukung proses penyembuhan pasien. Pemberian nutrisi 

tersebut diharapkan dapat menjaga keseimbangan dan homeostatis di 

dalam tubuh, sehingga sistem imun akan tetap berfungsi optimal dan 

akan mempercepat proses penyembuhan. Perawatan intensif dengan 

nutrisi parenteral total diperlukan pada kasus komplikasi perforasi 

intestinal dan renjatan septik (Mansjoer dkk., 2001). 

3) Pemberian Obat-Obatan  

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI tahun 2006, 

pengobatan demam tifoid yang digunakan selama ini adalah dengan 

pemberian antibiotik (Depkes RI, 2006). Pemilihan antibiotik lini 

pertama pada pengobatan demam tifoid anak didasarkan pada faktor 

efikasi, ketersediaan, dan biaya (Hadinegoro, 2001). Pengobatan 

demam tifoid menggunakan antibiotik dapat dilihat pada tabel I 

berikut : 

 



8 

 

 

Tabel I. Antibiotik untuk Pengobatan Demam Tifoid (Depkes RI, 2006) 

 

ANTIBIOTIK DOSIS KELEBIHAN 

Kloramfenikol  1. Dewasa : 4 x 500 mg selama 

14 hari  

2. Anak : 50 – 100 

mg/kgBB/hari maksimal 2 

gram selama 10 – 14 hari 

dibagi 4 dosis 

1. Obat yang sering 

digunakan dan efektif 

untuk pengobatan demam 

tifoid 

2. Murah, dapat diberikan per 

oral, dan sensitivitas tinggi 

3. Pemberian secara IV/PO 

Seftriakson  1. Dewasa : 2 – 4 gram/hari 

selama 3 – 5 hari  

2. Anak : 80 mg/kgBB/hari 

dosis tunggal selama 5 hari 

1. Cepat menurunkan suhu, 

lama pemberian pendek, 

dapat diberikan dalam 

dosis tunggal, dan cukup 

aman untuk anak 

2. Harga murah dan mudah 

dijangkau semua kalangan 

3. Pemberian secara IV 

Ampisilin dan 

Amoksisilin 

1. Dewasa : 3 – 4 gram/hari 

selama 14 hari  

2. Anak :100 mg/kgBB/hari 

selama 10 hari 

1. Pengobatan pada pasien 

kritis dan sering 

dikombinasi dengan 

kloramfenikol 

2. Harga relatif murah 

3. Pemberian secara PO/IV 

Trimetoprim 

(TPM) –

Sulfametoksasol 

(SMX) 

(Kotrimoksasol) 

1. Dewasa : 2 x 160 – 800 

selama 2 minggu  

2. Anak : TMP 6 – 10  

mg/kgBB/hari atau SMX 30 

– 50 mg/kgBB/hari selama 

10 hari 

1. Obat yang efektif dan 

terpilih untuk demam 

tifoid 

2. Tidak mahal 

3. Pemberian secara PO 

 

Penggunaan antibiotik sebagai terapi awal bertujuan untuk 

menghentikan dan mencegah penyebaran bakteri. Antibiotik yang telah 

digunakan secara empiris untuk mengobati demam tifoid adalah 

kloramfenikol, amoksisilin, kotrimoksazol, seftriakson, sefiksim, 

tiamfenikol, dan quinolon (Depkes RI, 2006).  

1) Kloramfenikol  

Kloramfenikol merupakan antibiotik lini pertama pengobatan 

demam tifoid. Kloramfenikol merupakan antibiotik empiris untuk 
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pengobatan demam tifoid pada anak dan sampai saat ini masih 

digunakan di negara-negara berkembang termasuk Indonesia 

(Hadinegoro, 2001). Gambaran klinis respon terapi kloramfenikol 

dalam mengobati demam tifoid yaitu terlihat dari waktu bebas panas 

selama 72 jam setelah pemberian antibiotik.  

Kloramfenikol dapat menyebabkan resistensi Salmonella typhi. 

Resistensi terjadi melalui plasmid yang disebabkan oleh produksi 

kloramfenikol asetil transferase yang merupakan suatu enzim bakteri 

yang menghancurkan kloramfenikol, sehingga terbentuk plasmid yang 

resisten (Juwita dkk., 2013). Penggunaan kloramfenikol sebagai 

pengobatan lini pertama demam tifoid ternyata dapat menimbulkan 

efek samping, terbukti dalam lima tahun terakhir dilaporkan 

pemakaian kloramfenikol menimbulkan efek samping yaitu 

penekanan sumsum tulang dan anemia aplastik (Rampengan, 2013). 

2) Seftriakson 

Seftriakson merupakan antibiotik golongan sefalosporin 

generasi III. Seftriakson dipilih sebagai pengobatan demam tifoid  

dengan pertimbangan efek samping dan angka kekambuhan yang 

lebih rendah, serta menurunkan demam lebih cepat. Dosis pemberian 

seftriakson kepada pasien anak antara 50 – 100 mg/kg/hari dengan 

durasi terapi bervariasi antara 3 – 10 hari dengan waktu emam turun 

rata-rata empat hari (Sidabutar dan Satari, 2010).  
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3) Tiamfenikol 

Tiamfenikol adalah antibiotik turunan kloramfenikol yang juga 

aktif terhadap spesies Salmonella dan dapat diberikan secara oral. 

Keuntungan penggunaan tiamfenikol pada pengobatan demam tifoid 

adalah dapat diberikan dengan dosis lebih kecil dan interval lebih 

lama dengan angka kekambuhan  lebih kecil, demam lebih cepat 

turun, nafsu makan lebih cepat membaik, serta sakit perut lebih cepat 

menghilang. Dosis pemberian tiamfenikol adalah 50 mg/kgBB/hari 

(Rismarini dkk., 2001). 

4) Sefiksim   

Sefiksim sebagai antibiotik golongan sefalosporin generasi ke 

tiga telah banyak digunakan sebagai pengobatan demam tifoid pada 

anak. Berdasarkan sifat yang dimiliki, sefiksim sangat efektif terhadap 

bakteri gram negatif termasuk Salmonella typhi dengan kadar minimal 

inhibitory concentration (MIC) antara 0,06 – 0,5 ug/ml. Secara umum 

sefiksim dapat ditoleransi baik oleh semua pasien. Efek samping 

sefiksim berupa mual atau muntah yang ringan. Pengobatan 

menggunakan sefiksim tidak dijumpai perubahan kadar enzim hati 

maupun fungsi ginjal selama pengobatan (Hadinegoro dkk., 2001). 

5) Amoksisilin  

Amoksisilin dan ampisilin efektivitasnya dalam menurunkan 

demam tifoid lebih kecil dibandingkan dengan kloramfenikol. 

Keduanya mempunyai mekanisme kerja menginhibisi sintesis dinding 
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sel bakteri atau mengaktifasi enzim yang merusak dinding sel bakteri. 

Dosis pemberian oral pada pasien dewasa adalah 250 – 500 mg tiap 8 

jam, sedangkan dosis pemberian pada anak usia kurang dari 10 tahun 

adalah 125 – 250 mg tiap 8 jam. Anak usia 1 – 12 tahun adalah 100 

mg/kgBB/hari dengan 4 x pemberian (Depkes RI, 2000).  

6) Kuinolon  

Secara garis besar golongan kuinolon dibagi menjadi dua 

kelompok yaitu kuinolon dan fluorokuinolon. Antibiotik golongan 

kuinolon yang pertama yaitu asam nalidiksat. Antibiotik tersebut 

mempunyai spektrum untuk kuman gram negatif. Fluorokuinolon 

merupakan antibiotik yang paling efektif dalam membasmi Shigella, 

Salmonella, E.Coli, dan Campylobacter. Siprofloksasin dan ofloksasin 

efektif untuk pengobatan demam tifoid. Obat golongan fluorokuinolon 

merupakan agen bakterisid. Beberapa fluorokuinolon yang telah 

digunakan untuk pengobatan demam tifoid adalah norfloksasin dosis 

200 – 400 mg/hari dalam 2 sampai 3 kali pemberian, siprofloksasin 

dosis 250 – 500 mg/hari dalam 2 kali pemberian, ofloksasin dosis 100 

– 200 mg/hari dalam 2 kali pemberian, serta pefloksasin dosis 2 x 400 

mg/hari (Setiabudy, 2007). 

7) Sefotaksim 

Golongan sefalosporin generasi ke tiga lainnya yang 

digunakan untuk pengobatan demam tifoid adalah sefotaksim. Obat 

ini sangat efektif terhadap berbagai kuman gram positif maupun gram 
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negatif aerobik (Istiantoro dan Gan, 2007). Sefotaksim hanya dapat 

diberikan secara parenteral. Dosis pemberian sefotaksim injeksi 

intramuskular, intravena, dan infus pada orang dewasa adalah 1 gram 

setiap 12 jam dan dapat ditingkatkan sampai 12 gram per hari dalam 3 

sampai 4 kali pemberian. Dosis dapat ditingkatkan menjadi menjadi 

150 – 200 mg/kg/hari pada infeksi berat. Dosis pada anak diberikan 

100 – 150 mg/kg/hari dalam 2 – 4 kali pemberian (Depkes RI, 2000). 

8) Gentamisin   

Gentamisin merupakan antibiotik golongan aminoglikosida. 

Gentamisin efektif terhadap kuman gram negatif (E. Coli, H. 

influenzae, Klebsiella, Proteus, Enterobacter, Salmonella dan 

Shigella) dan gram positif (Staphylococcus aureus), tetapi gentamisin 

tidak efektif terhadap Pseudomonas. Mekanisme kerja gentamisin 

adalah dengan menembus dinding sel bakteri dan mengikat pada 

ribosom di dalam sel dan menghambat proses translasi RNA dan 

DNA, sehingga menghambat proses biosintesa protein (Tjay dan 

Rahardja, 2007).  

Dosis pemberian gentamisin 5 – 6 mg/kgBB/hari. Pemberian 

peroral hanya dimaksudkan untuk mendapatkan efek lokal dalam 

saluran pencernaan saja, misalnya pada persiapan pembedahan usus. 

Kadar sistemik yang efektif golongan aminoglikosida seperti 

gentamisin, amikasin, kanamisin, dan tobramasin tercapai jika 

diberikan secara parenteral (Istiantoro dan Gan, 2007) 
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2. Gambaran Umum Rumah Sakit Umum Daerah  Cilacap 

RSUD Cilacap merupakan salah satu unit penyelenggara pelayanan 

kesehatan milik pemerintah daerah Kabupaten Cilacap yang didirikan pada 

tahun 1946. RSUD Cilacap berada di Jl. Gatot Subroto No. 28, Sidanegara, 

Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. RSUD Cilacap terletak di 

lahan seluas 44.876 m
2
, dengan luas bangunan 10.408 m

2
 yang masing-

masing bangunannya terpencar (Sudarmastuti dkk., 2001).  

RSUD Cilacap merupakan rumah sakit kelas B dan termasuk rumah 

sakit non pendidikan dengan jumlah tempat tidur sebanyak 238 buah dan 

melayani berbagai pelayanan medis. Rumah sakit umum kelas B merupakan 

rumah sakit umum yang mempunyai fasilitas dan kemampuan medik 

sekurang-kurangnya 11 spesialistik dan sub spesialistik terbatas (Wajirah, 

2010). Pelayanan kesehatan yang tersedia di RSUD Cilacap meliputi 

pelayanan rawat jalan, pelayanan rawat inap, pelayanan gawat darurat, 

pelayanan intesif (ICU/ICCU), pelayanan bedah sentral, pelayanan farmasi, 

pelayanan laboratorium, pelayanan radiologi, pelayanan informasi, pelayanan 

gizi, dan rehabilitasi medik (Sudarmastuti dkk., 2001). 

RSUD Cilacap memiliki misi antara lain memberikan pelayanan yang 

bersifat promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif kepada konsumen secara 

cepat, akurat, aman, dan nyaman. Visi RSUD Cilacap adalah sebagai lembaga 

sosiobisnis dan pusat pelayanan kesehatan yang memuaskan pelanggan, 

mampu mengantisipasi perkembangan tekhnologi dan globalisasi didukung 
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oleh manajemen profesional serta berwawasan lingkungan. Misi RSUD 

Cilacap antara lain : 

a. Memberikan pelayanan yang bersifat promotif, preventif, kuratif, dan 

rehabilitatif kepada konsumen secara cepat, akurat, aman, dan nyaman  

b. Memberikan peran aktif terhadap peningkatan kesejahteraan karyawan 

c. Menjadikan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Cilacap sebagai pusat 

pengembang di bidang pelayanan kesehatan masyarakat. 

d. Menjadikan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Cilacap sebagai pusat 

rujukan pelayanan kesehatan 

e. Melakukan alih pengetahuan dan teknologi (transfer of knowledge) di  

bidang kedokteran, pelayanan kesehatan masyarakat dan manajemen  

rumah sakit. 

f. Menjadikan sistem dan teknologi informasi sebagai alat (tool) untuk  

meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja. 

g. Menciptakan kemandirian dalam mengelola rumah sakit, baik dalam hal  

manajemen maupun pendanaan, melalui penerapan Strategic Business  

Unit (SBU). 

h. Menciptakan sistem manajemen dan pengembangan sumber daya manusia  

yang mampu meningkatkan motivasi dan produktifitas kerja 

i. Membentuk sumber daya manusia yang profesional dan berkarakter  

j. Menjadikan Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap menjadi rumah sakit 

yang ramah lingkungan.  
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Diharapkan visi dan misi RSUD Cilacap akan membantu dalam memberikan 

pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang lebih baik (Sudarmastuti dkk., 

2001).  

F. Landasan Teori 

Secara empirik penatalaksanaan demam tifoid selama ini adalah 

menggunakan antibiotik. Kloramfenikol, tiamfenikol, kotrimoksazol, ampisilin, 

amoksisilin, azitromisin, sefalosporin generasi ke tiga (sefoperazone, seftriakson, 

dan sefotaksim), dan fluorokuinolon merupakan antibiotik yang digunakan pada 

pengobatan demam tifoid (Widodo, D., 2006). Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan oleh Rampengan (2013) mengenai respon terapi antibiotik pada demam 

tifoid tanpa komplikasi pada anak menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan 

bermakna respon terapi berupa waktu bebas panas dan lama perawatan pada 

pemberian antibiotik RSU Prof. Dr. R. D. Kandou, Manado.  

Masih banyaknya angka kejadian demam tifoid yang terjadi di RSUD 

Cilacap mendorong dilakukannya penelitian mengenai respon terapi penggunaan 

antibiotik pada pasien demam tifoid di bagian rawat inap bangsal anak RSUD 

Cilacap, sehingga dapat diketahui antibiotik yang memberikan hasil terapi paling 

optimal dengan parameter lama perawatan dan waktu bebas panas. 

G. Keterangan Empiris 

Penelitian ini diharapkan dapat mengungkapkan adanya perbedaan respon terapi 

dengan parameter waktu bebas panas dan lama perawatan pada penggunaan 

antibiotik pada pasien rawat inap demam tifoid di bangsal anak RSUD Cilacap.  

 


