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ABSTRAK

Demam tifoid disebabkan oleh Salmonella typhi merupakan penyakit infeksi
sistemik, bersifat endemis dan masih merupakan masalah kesehatan di Indonesia.
Kejadian penyakit ini di Indonesia cenderung meningkat. Berbagai faktor ikut
berpengaruh terhadap kejadian dan kematian penyakit demam tifoid, yaitu faktor
eksternal dan faktor internal. Selain dari faktor tersebut yang perlu mendapatkan
perhatian serius adalah mengenai penatalaksanaan masih belum tepat. Masalah
besar yang sedang dihadapi dalam pengobatan adalah meluasnya resistensi.
Penelitian ini menggunakan desain kohort retrospektif mengenai
hubungan antara lama perawatan pasien dengan demam tifoid yang disebabkan
oleh strain salmonella typhi Non MDR dan MDR terhadap antibiotik di RSUD Dr
Sutomo Surabaya. Peneliti menggunakan data sekunder yang berupa data DMK
(Dokumen Medik Kesehatan) rumah sakit tahun 2012 – 2015. Maka jumlah
sampel yang digunakan adalah 30 kasus dan 30 kontrol.
proporsi pasien demam tifoid dengan MDR lebih besar pada lama perawatan
7–14 hari (83,3%) bila dibandingkan dengan lama perawatan kurang dari 7 hari
(10%) dan lebih dari 14 hari (6,7%). Proporsi pasien demam tifoid dengan non
MDR lebih besar pada lama perawatan kurang dari 7 hari (63,3%) bila
dibandingkan dengan lama perawatan antara 7–14 hari (36,7%). Setelah dianalisis
secara tabulasi silang dengan taraf signifikan 5 % (0,05) maka dari variabel umur
pasien (p value = 0,008), lama perawatan (p value = 0,000) memiliki perbedaan
signifikan.
Jadi, kesimpulannya ada perbedaan lama perawatan pasien demam tifoid
antara pasien non MDR dan pasien MDR.
Kata kunci : tifoid, lama perawatan, Non MDR dan MDR.
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