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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

 Penyakit diare masih merupakan masalah kesehatan masyarakat di negara 

berkembang seperti di Indonesia, karena morbiditas dan mortalitas-nya yang 

masih tinggi. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya angka kesakitan diare dari 

tahun ke tahun. Survei morbiditas yang dilakukan oleh Subdit Diare, Departemen 

Kesehatan dari tahun 2000 s/d 2010 terlihat kecenderungan insidens naik. Pada 

tahun 2000 IR penyakit Diare 301/ 1000 penduduk, tahun 2003 naik menjadi 374 

/1000 penduduk, tahun 2006 naik menjadi 423 /1000 penduduk dan tahun 2010 

menjadi 411/1000 penduduk. Kejadian Luar Biasa (KLB) diare juga masih sering 

terjadi, dengan CFR yang masih tinggi. Pada tahun 2008 terjadi KLB di 69 

Kecamatan dengan jumlah kasus 8133 orang, kematian 239 orang (CFR 2,94%). 

Tahun 2009 terjadi KLB di 24 Kecamatan dengan jumlah kasus 5.756 orang, 

dengan kematian 100 orang (CFR 1,74%), sedangkan tahun 2010 terjadi KLB 

diare di 33 kecamatan dengan jumlah penderita 4204 dengan kematian 73 orang 

(Kementrian Kesehatan, 2011). 

Di Laboratorium Ilmu Kesehatan Anak FK UNS / RSUD Moewardi, dari 1 

Januari sampai dengan 30 Juni 2007 diare menempati urutan kedua dari semua 

jenis penyakit yang dirawat inap yaitu sebesar 21,4 % atau 160 dari 457 anak. 

Diare akut terdapat pada 158 anak, sisanya 2 anak mengalami diare kronik. Angka 

kematian sebesar 1,2% atau 2 dari 160 anak (Soebagyo, 2008). 
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Obat-obat diare yang diberikan dapat memberikan efek samping yang tidak 

dikehendaki misalnya memiliki efek samping mual muntah atau menambah 

frekuensi diare itu sendiri. Dengan demikian perlu pemahaman yang baik 

mengenai obat yang relatif aman untuk pasien diare akut, agar tidak merugikan 

pasien. Dasar inilah yang mendorong dilakukan penelitian  untuk mengetahui 

gambaran penggunaan obat pada pasien diare akut pada anak di RSUD Dr. 

Moewardi apakah sudah sesuai dengan standar WGO (World Gastroenterology 

Organisation). 

B. PERUMUSAN MASALAH 

1. Bagaimana gambaran penggunaan obat antibiotik dan  antidiare pada anak  

penderita diare di instalasi rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. 

Moewardi Surakarta tahun 2010? 

2. Apakah penggunaan obat antidiare dan antibiotik yang digunakan pada 

penderita diare pada anak di instalasi rawat inap Rumah Sakit Umum Daerah 

Dr. Moewardi Surakarta tahun 2010 sudah memenuhi kriteria tepat indikasi, 

tepat obat, tepat pasien, tepat dosis? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan Penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui gambaran pengobatan pasien diare akut anak di Rumah Sakit 

Umum Daerah Dr. Moewardi Surakarta. 

2. Mengevaluasi penggunaan obat antidiare dan antibiotik pada pasien anak 

rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Surakarta dilihat dari 

tepat indikasi, tepat obat, tepat pasien dan tepat dosis.  
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D. TINJAUAN PUSTAKA 

1. Diare Akut 

a. Definisi 

Diare akut adalah buang air besar pada bayi atau anak lebih dari 3 kali 

perhari, disertai perubahan konsistensi tinja menjadi cair dengan atau tanpa 

lendir dan darah yang berlangsung kurang dario satu minggu. Pada bayi yang 

minum ASI sering frekuensi buang air besarnya lebih dari 3-4 kali perhari, 

keadaan ini tidak dapat disebut diare, tetapi masih bersifat fisiologis atau 

normal. Selama berat badan bayi meningkat normal, hal tersebut tidak 

tergolong diare, tetapi merupakan intoleransi laktosa sementara akibat belum 

sempurnanya perkembangan saluran cerna. Untuk bayi yang minum ASI 

secara eksklusif definisi diare yang praktis adalah meningkatnya frekuensi 

buang air besar atau konsistensinya menjadi cair yang menurut ibunya 

abnormal atau tidak seperti biasanya. Kadang-kadang pada seorang anak 

buang air besar kurang dari 3 kali perhari, tetapi konsistensinya cair, keadaan 

ini sudah dapat disebut diare (Juffrie et al, 2010). 

b. Faktor Resiko 

Diare yang disebabkan mikroba seperti bakteri, parasit atau virus 

disebarkan melalui jalur fekal, oral. Makanan atau minuman dapat 

terkontaminasi parasit, kuman, atau virus secara tidak langsung dari tinja, atau 

karena kontak langsung dengan tinja. Jalur ini dapat dituliskan sebagai berikut, 

mikroba yang berasal dari tinja (feses) dapat melalui jalur jari-jari (fingers)- 

lalat (flies) – air (fluid) – tanah (field) yang akan menyebabkan kontaminasi 
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pada makanan atau minuman (food). Jalur ini dikenal dengan jalur 4 F (gambar 

1). 

 

Gambar 1. Rute faktor resiko fekal-oral (Soebagyo, 2008) 

   

Dari gambar 1 dapat dilihat faktor resiko terjadinya transmisi antigen 

dari tinja ke mulut. Pertama adanya feses yang dapat tersebar melalui jari-jari 

kotor. Saat akan makan atau setelah buang air besar jari-jari tidak dibersihkan, 

sehingga dianjurkan mencuci tangan setiap saat sehabis memegang barang 

“kotor”, atau setelah buang air besar (Soebagyo, 2008). 

Risiko lain adalah antigen disebarkan melalui vektor lalat pada 

makanan atau minuman yang terbuka. Tinja juga dapat mencemari air minum 

dan air mandi yang dipakai, sehingga diperlukan sumber air yang sehat “sehat” 

bebas dari agen. Hal lain yang penting untuk menghindari diare pada bayi, 

adalah pemberian ASI eksklusif sampai usia 6 bulan. Pemberian makanan 

pendamping ASI juga merupakan kejadian awal terjadinya diare akibat 

antibodi bayi masih rendah dan berkurangnya keasaman lambung sebagai 
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barier kimia untuk menghasilkan antigen masuk saluran cerna. Feses sebagai 

sumber penularan antigen perlu diperhatikan agar tidak menjadi sumber 

infeksi melalui jalur 4 F, yaitu dengan menempatkan feses yang aman di dalam 

tangki septik, tidak mencemari sumber air minum (Soebagyo, 2008). 

c. Faktor umur 

Episode diare terjadi pada anak usia dibawah 5 tahun, terutama pada 

anak di bawah usia 2 tahun pertama kehidupan. Insiden tertinggi pada 

kelompok usia 6-11 bulan, yaitu pada saat bayi mulai diberikan makanan 

pendamping ASI. Pada fase oral, perilaku anak suka memasukkan benda apa 

saja yang ia pegang ke dalam mulut, maka akan ada resiko terkontaminasi 

agent. Pada usia ini dua hal yakni efek penurunan kadar antibodi yang berasal 

dari ibu, kurangnya kekebalan aktif bayi, pengenalan makanan yang 

terkontaminasi bakteri atau virus yang berasal dari tinja. Dapat terjadi kontak 

langsung dengan tinja manusia atau binatang pada saat bayi mulai merangkak. 

Pada umunya enteropatogen akan merangsang sistem kekebalan baik seluler 

maupun humoral, untuk melawan infeksi atau penyakit yang berulang, hal 

tersebut dapat membantu menjelaskan terjadinya penurunan insiden diare pada 

anak yang lebih besar dan pada orang dewasa (Soebagyo, 2008). 

d. Faktor musim 

Timbulnya endemik diare dipengaruhi musim-musim tertentu akibat 

peningkatan populasi maupun virulensi faktor agent. Hal ini dipengaruhi pola 

musim akibat perbedaan letak geografis. Di daerah sub-tropik, pada musim 

panas sering terjadi diare oleh karena bakteri, sedangkan pada musim dingin 
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diare karena virus terutama rotavirus mencapai puncaknya. Di daerah tropik 

pada musim hujan diare karena bakteri cenderung meningkat, diare yang 

disebabkan rotavirus dapat terjadi sepanjang tahun dengan peningkatan 

sepanjang musim kemarau. Peningkatan diare juga terjadi pada saat sumber air 

khususnya air minum terkontaminasi air “kotor” seperti pada saat banjir atau 

gempa bumi (Soebagyo, 2008). 

e. Patofisiologi 

Diare akut mengakibatkan terjadinya : 

1) Kehilangan air dan elektrolit serta gangguan asam basa yang menyebabkan 

dehidrasi, asidosis metabolik, dan hipokalemis. 

2) Gangguan sirkulasi dapat berupa renjatan hipovolemik atau pra-renjatan 

sebagai akibat diare dengan atau tanpa disertai muntah; perfusi jaringan 

berkurang sehingga hipoksia dan asidosis metabolik bertambah berat; 

perdarahan otak dapat terjadi, kesadaran menurun dan bila tak cepat 

diobati, penderita dapat meninggal. 

3) Gangguan gizi yang terjadi akibat keluarnya cairan berlebihan karena diare 

dan muntah; kadang-kadang orang tuanya menghentikan pemberian 

makanan per os karena takut bertambahnya muntah dan diare pada anak 

atau bila makanan tetap diberikan dalam bentuk diencerkan. Hipoglikemia 

akan lebih sering terjadi pada anak yang sebelumnya telah menderita 

malnutrisi atau bayi dengan gagal bertambah berat badan. Sebagai akibat 

hipoglikemia dapat terjadi edema otak yang dapat mengakibatkan kejang 

dan koma (Suharyono, 2008). 
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f. Jenis-jenis Diare 

Berdasarkan penyebabnya dapat dibedakan beberapa jenis 

gastroenteritis dan diare sebagai berikut :  

1) Diare akibat virus, misalnya ‘influenza perut’ dan ‘travellers diarrhoea’ 

yang disebabkan antara lain oleh rotavirus dan adenovirus. Virus melekat 

pada sel-sel mukosa usus yang menjadi rusak sehingga kapasitas resorpsi 

menurun dan sekresi air dan elektrolit memegang peranan. Diare yang 

terjadi bertahan terus sampai beberapa hari sesudah virus lenyap dengan 

sendirinya, biasanya dalam 3-6 hari. 

2) Diare bakterial invasif (bersifat menyerbu) agak sering terjadi, tetapi mulai 

berkurang berhubung semakin meningkatnya derajat higieni masyarakat. 

Kuman dalam keadaan tertentu menjadi invasif dan menyerbu ke dalam 

mukos, dimana terjadi perbanyakan diri sambil membentuk toksin. 

Enterotoksin ini dapat diresobrpsi ke dalam darah dan menimbulkan gejala 

hebat, seperti demam tinggi, nyeri kepala dan kejang-kejang. Selain itu 

mukosa usus yang telah dirusak mengakibatkan mencret berdarah dan 

berlendir. Penyebab terkenal dari pembentuk enterotoksin ialah bakteri E. 

coli, Shigella, Salmonella, dan Campylobacter. 

3) Diare parasiter akibat protozoa seperti Entamoeba histolytica dan Giardia 

lamblia, yang terutama terjadi di daerah subtropis. Diare akibat parasit-

parasit ini biasanya bercirikan mencret cairan yang intermitten dan 

bertahan lebih lama dari satu minggu. Gejala lainnya dapat berupa nyeri 

perut, demam, anoreksia, nausea, muntah-muntah, dan rasa letih umum 

(malaise). 
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4) Akibat penyakit, misalnya colitus ulcerosa, p. Crohn, Irritable Bowel 

Syndrome (IBS), kanker colon, dan infeksi-HIV. Juga akibat gangguan-

gangguan seperti alergi terhadap makanan atau minuman, protein susu sapi 

dan gluten (coeliakie), serta intoleransi untuk laktosa karena defisiensi 

enzim laktase. 

5) Akibat obat, yaitu digoksin, kinidin, garam-Mg dan litium, sorbitol, beta-

blokers, ACE-inhibitor, reserpin, sitostatika, dan antibiotika berspektrum 

luas (ampisilin, amoksisilin, sefalosporin, klindamisin, tetrasiklin). 

6) Akibat keracunan makanan sering terjadi, misalnya pada waktu perhelatan 

anak-anak sekolah atau karyawan perusahaan dan biasanya disertai pula 

dengan muntah-muntah. Keracunan makanan didefinisikan sebagai 

penyakit yang bersifat infeksi atau toksis dan diperkirakan atau disebabkan 

oleh mengkonsumsi makanan atau minuman yang tercemar. Penyebab 

utamanya adalah tidak memadainya kebersihan pada waktu pengolahan, 

penyimpanan, dan distribusi dengan akibat pengeluaran yang meluas (Tjay 

dan Rahardja, 2002).  

g. Manifestasi Klinis 

Berbeda dengan tanda klinik, pembagian agen penyebab dasar diare pada 

tiap-tiap individu sendiri sdikit sulit dibedakan. 
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Tabel 1. Klasifikasi Episode diare (WGO, 2008) 
Jenis diare Tanda diare 
Diare akut Ditandai dengan frekuensi keluarnya tinja kali atau 

lebih selama 24 jam 
Disentri Diare berdarah, disertai darah dan mukosa 
Diare persisten Episode diare berlangsung lebih dari 14 hari 

 

Sedangkan tanda-tanda dari infeksi diare adalah seperti pada tabel 2. 

Tabel 2. Jalur dari gejala utama penyebaran diare akut. EHEC, enterohemoragic E. 
coli (WGO, 2008).   

Tanda dan gejala Kriteria  
Panas  Secara umum berhubungan dengan patogen 

yang invasif. 
Tinja yang berdarah Invasiv dan cytotoxin yang dihasilkan oleh 

patogen 
terinveksi EHEC dengan disertai adanya 
leukosit pada tinja 
tidak berhubungan dengan agen viral dan 
enterotoksin bakteri  

Muntah Sering terjadi pada viral diare disebabkan 
oleh toksin bakteri 

 

Pendeita dengan diare cair mengeluarkan tinja yang mengandung 

sejumlah ion natrium, klorida dan bikarbonat. Kehilangan air dan elektrolit ini 

bertambah bila ada muntah dan kehilangan air juga meningkat bila ada panas. 

Hal ini dapat menyebabkan dehidrasi, asidosis metabolik, dan hipokalemia. 

Dehidrasi merupakan keadaan yang paling berbahaya karena dapat 

menyebabkan hipovolemia, kolaps kardiovaskuler dan kematian bila tidak 

diobati dengan tepat. Dehidrasi yang terjadi menurut tonisitas plasma dapat 

berupa dehidrasi isotonik, dehidrasi hipertonik (hipernatremik) atau dehidrasi 

hipotonik. Menurut derajat dehidrasinya bisa tanpa dehidrasi, dehidrasi ringan, 

dehidrasi sedang, atau dehidrasi berat. 

Infeksi ekstraintestinal yang berkaitan dengan bakteri enterik patogen 

antara lain : vulvovaginitis, infeksi saluran kemih, endokarditis, osteomielitis, 
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meningitis, pneumonia, hepatitis, peritonitis, dan septik trombophlebitis. Gejala 

neurologik dari infeksi usus bisa berupa paresthesia (akibat makan ikan, 

kerang, monosodium glutamat) hipotoni dan kelemahan otot (Juffrie et al, 

2010). 

Selain itu, gejala mual dan muntah dapat terjadi sebelum atau sesudah 

diare. Bila penderita sudah banyak kehilangan air dan elektrolit, terjadilah 

gejala dehidrasi. Berat badan turun, pada bayi ubun-ubun besar cekung, tonus 

dan turgor kulit berkurang, selaput lendir mulut dan bibir kering (Suraatmaja, 

2007). 

h. Pencegahan 

Pencegahan diare pada dasarnya harus ditujukan pada tindakan higieni 

yang cermat mengenai kebersihan, khususnya cuci tangan dengan bersih 

sebelum makan atau mengolah makanan (Tjay dan Rahardja, 2002).   

Pencegahan dengan antibiotika pada prinsipnya tidak dianjurkan 

berhubung resiko terjadinya resistensi. Pengecualian adalah bagi wisatawan-

wisatawan di daerah beresiko tinggi, dimana makanan dan minuman yang 

“aman” tidak terjamin, juga bagi lansia atau orang yang kekurangan produksi 

asam lambung serta pasien jantung, bronchitis, dan penyakit beresiko lainnya. 

Obat yang layak digunakan adalah doksisiklin 100 mg, yang harus diminum 

setiap hari selama berada di daerah rawan (Tjay dan Rahardja, 2002).  

Vaksinasi dapat dilakukan untuk tifus dengan vaksin oral (vivotif, yang 

mengandung basil hidup yang tidak patogen lagi dan memberikan imunitas 

selama minimal 3 tahun), atau parenteral (Typhim Vi, dari basil mati). Untuk 
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kolera tidak dianjurkan (lagi) berhubung menghasilkan imunitas ringan pada 

hanya 50% dari orang yang disuntik, lagi pula kerjanya sangat singkat (Tjay 

dan Rahardja, 2002).  

i. Pengobatan 

 Menurut standar WGO, pengobatan pada diare akit adalah sebagai 

berikut : 

1) Rehidrasi 

Terapi rehidrasi oral (TRO) adalah pemberian melalui mulut untuk 

mencegah atau mengatasi dehidrasi yang disebabkan karena diare. TRO 

adalah standar untuk manageman efikasi dan keefektifan biaya pada 

gastroenteritis akut, juga pada negara berkembang. 

Cairan Rehidrasi Oral (CRO) adalah cairan pengembangan dari TRO. 

Untuk lebih efektif, CRO dengan osmolaritas yang lebih rendah (dengan 

pengurangan konsentrasi dari sodium dan glukosa, berkaitan dengan 

pengurangan muntah, pengurangan tinja, dan pengurangan kebutuhan untuk 

infus intravena dibandingkan dengan standar CRO) telah dikembangkan 

untuk penggunaan secara umum. Untuk Hypotonic WGO-CRO juga 

direkomendasikan untuk terapi pada dewasa dan anak-anak dengan tersangka 

kolera. Komponen TRO adalah: 

a) Rehidrasi – air dan elektrolit digunakan untuk mengganti cairan yang 

hilang. 

b) Terapi cairan pemeliharaan ( bersamaan dengan pemberian nutrisi) 
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Pada anak yang mengalami shock hemodinamik atau dengan abdominal 

ileus, TRO dikontraindikasikan. Untuk anak-anak yang tidak bisa 

menoleransi CRO melalui oral (karena muntah), pemberian makanan secara 

nasogastrik dapat digunakan untuk pelaksanaan CRO. 

Tabel 3. Komponen Cairan Rehidrasi Oral (CRO)  

Jenis larutan mmol/L
Sodium 75 
Klorida 65 
Glukosa, anhidrous 75 
Kalium 20 
Sitrat 10 
Total osmolaritas 245 

   

 Air tajin sebaiknya diberikan sebagai CRO standar untuk dewasa dan 

anak dengan kolera, dan dapat digunakan sebagai terapi pasien dimana 

tersedia sediaannya. Air tajin sebaiknya tidak diberikan sebagai standar CRO 

sebagai terapi dengan diare non-kolera akut, khususnya ketika makanan 

segera diberikan setelah rehidrasi, seperti direkomendasikan untuk mencegah 

malnutrisi.  

2) Terapi Suplemen zink, multivitamin, dan mineral 

Defisiensi zink pada anak-anak tersebar di negara berkembang. 

Mikronutrien suplemen – terapi suplemen dengan zink (20 mg per hari 

selama diare) mengurangi durasi lama dan beratnya diare pada anak di negara 

berkembang. 

Pemberian zink sulfat (2 mg per hari selama 10-14 hari) mengurangi 

kejadian diare selama 2-3 bulan. Zink menurunkan mortalitas pasien anak 

yang menderita diare persisten. Penggunaan zink sulfat bagi anak-anak untuk 

mengatasi diare persisten juga direkomendasikan oleh WGO. 
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Pasien anak dengan persisten diare sebaiknya menerima suplemen 

vitamin dan mineral setiap hari selama 2 minggu. Sediaan yang sering ada 

adalah tablet yang sering diserbukkan dan diberikan bersamaan dengan 

makanan. Sediaan ini juga mengandung vitamin dan mineral, termasuk 

minimal dua zat yang direkomendasikan sebagai Recommended Daily 

Allowances (RDA) yaitu folat, vitamin A, zink magnesium, dan copper 

(WGO, 2008). 

Tabel 4. Komposisi RDA untuk anak berusia 1 tahun 

Jenis zat satuan 
Folate 50 µg 
Zink 20 µg 

Vitamin A 400 µg 
Copper 1 mg 

Magnesium 80 mg 
 

3) Terapi antidiare non-spesifik 

Obat-obat antidiare ini meskipun sering digunakan tidak memberikan 

keuntungan praktis dan tidak diindikasikan untuk pengobatan diare akut pada 

anak. Produk yang termasuk kategori ini adalah : 

a) Antimotilitas 

Loperamid adalah pilihan antimotilitas pada dewasa (4-6 mg/hari; 2-

4 mg/hari untuk anak > 8 tahun) 

(1) Sebaiknya digunakan untuk diare ringan-sedang (tanpa tanda klinik 

dari diare invasif). 

(2) Sebaiknya tidak diberikan pada diare karena infeksi ( pasien dengan 

suhu tubuh tinggi). 
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(3) Penggunaan\ loperamide juga dikontraindikasikan bagi sakit dada yang 

signifikan. 

(4) Loperamide tidak direkomendasikan pada anak < 2 tahun 

b) Antisekretori 

(1) Bismuth salisilat bila diberikan setiap 4 jam dilaporkan dapat 

mengurangi keluaran tinja pada anak dengan diare akut sebanyak 30% 

akan tetapi, akan tetapi cara ini jarang digunakan. 

(2) Racecadotril adalah inhibitor enkephalinase (non opiate) dengan 

aktivitas antisekretori dan sekarang telah direkomendasikan 

penggunaan pada anak. Telah banyak digunakan pada anak dengan 

diare, tetapi tidak pada dewasa dengan kolera. 

c) Adsorben 

(1) Kaolin-pektin, activated charcoal, attapulgit 

Obat-obat ini dipromosikan untuk pengobatan diare atas dasar 

kemampuannya untuk mengikat dan menginaktifasi toksin bakteri atau 

bahan lain yang menyebabkan diare serta dikatakan mempunyai 

kemampuan melindungi mukosa usus. Walaupun demikian, tidak ada 

bukti keuntungungan praktis dari penggunaan obat ini untuk 

pengobatan rutin diare akut pada anak. 

4) Antimikroba 

Terapi antimikroba, tidak diiindikasikan pada anak-anak. Antimikroba 

terbukti membantu hanya untuk anak-anak dengan pemeriksaan tinja yang 

berdarah (dikarenakan shigella), terinfeksi kolera dengan dehidrasi berat, dan 
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infeksi nonintestinal serius (contohnya pneumonia). Obat antiprotozoa bisa 

sangat efektif bagi pengobatan diare anak, terutama untuk Giardia, 

Entamoeba histolytica, dan Cryptosporodium, dengan penggunaan 

nitazoxanide. 

Antimikroba adalah drug of choice untuk pengobatan diare apabila 

parasit patogennya diketahui. 

Tabel 5. Antibiotik pada diare tertentu 
Penyebab Antibiotik pilihan Alternatif 

Kolera Doxycicline 
Dewasa : 300 mg sekali atau 
Tetracycline 
Dewasa : 500 mg 4x sehari 
selama 3 hari 
 

Azithromycin atau 
Ciprofloxacin 

Shigella dysentri Ciprofloxacin 
Anak : 15 mg/kg 2xsehari 
selama 3 hari 
Dewasa : 500 mg 2xsehari 
selama 3 hari 

Pivmecillinam 
Anak : 20 mg/kg BB 
4xsehari selama 5 hari 
Dewasa : 400 mg 
4xsehari selama 5 hari 
Ceftriaxone 
50-100 mg/kg BB 
1xsehari IM selama 2-5 
hari 
 

Amoebiasis Metronidazole  
Anak : 10 mg/kg BB 
3xsehari selama 5 hari 
Dewasa : 750 mg 3xsehari 
selama 5 hari (10 hari pada 
kasus berat 

 

Giardiasis Metronidazole 
5 mg/kg 
3xsehari selama 5 hari 
 

 

Campilobacter Azithromycin  
      Sumber : WGO 2008 

Sedangkan menurut Standar Pelayanan Medik RSUD Dr. Moewardi 

Surakarta adalah sebagai berikut 

Nama penyakit / diagnosa :  diare akut 
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Kriteria diagnosa  : mencret, ubun-ubun cekung, mulut / bibir 

kering, turgor menurun, nadi cepat, mata 

cekung, nafas cepat dan dalam 

Diagnosis diferensial  :  mencret psikologi (Shigella, V. cholera, 

salmonella, E. coli, rotavirus, Campylobacter) 

Pemeriksaan penunjang  :  -Pemeriksaan rutin tinja 

-Bila perlu analisis gas darah/ elektrolit 

Perawatan RS  :  rawat inap, bila terdapat dehidrasi berat 

Terapi   :  Rehidrasi oral / parenteral, antibiotik atas 

indikasi diet 

Standar RS  :  tipe D 

Penyulit  : asidosis, hipokalemi, ranjatan, hipernatremi, 

kejang 

Informed content  :  diperlukan pada tindakan fungsi timbal  

Standar tenaga  :  dokter umum 

  spesialis ilmu kesehatan 

Lama perawatan  :  3-5 hari 

Masa pemulihan  :  2-3 minggu 

Output  :  sembuh total 

2. Rasionalitas Pengobatan 

Menurut definisi dari WHO, pengobatan obat yang rasional berarti 

mensyaratkan bahwa pasien menerima obat-obatan yang sesuai pada kebutuhan 

klinik mereka, dalam dosis yang memenuhi kebutuhan individu mereka sendiri, 
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untuk suatu periode waktu yang memadai, dan pada harga terendah untuk mereka 

dan masyarakatnya (Siregar dan Endang, 2006). 

Kriteria penggunaan obat yang rasional:  

a. Obat yang benar 

b. Tepat indikasi: yaitu alasan menulis resep yang didasarkan pada pertimbangan 

medis yang baik. 

c. Tepat obat: mempertimbangkan kemanjuran, keamanan, kecocokan bagi 

pasien, dan harga. 

d. Tepat dosis : cara pemberian, dan durasi pengobatan yang tepat. 

e. Tepat pasien: tepat pada kondisi pasien masing-masing, dalam artian tidak ada 

kontraindikasi dan kemungkinan terjadi reaksi yang merugikan adalah 

minimal. 

f. Dispensing yang benar, termasuk pemberian informasi yang tepat bagi pasien 

mengenai obat yang tertulis. 

g. Kepatuhan pasien terhadap pengobatan (Siregar dan Endang, 2006). 

Untuk memenuhi kriteria tersebut, dokter penulis resep harus mengikuti 

proses baku penulisan, dimulai dengan diagnosis untuk menetapkan masalah, 

selanjutnya sasaran  terapi harus ditetapkan. Apabila keputusan terapi dibuat 

untuk menangani pasien dengan obat, maka obat yang terbaik bagi pasien 

diseleksi berdasarkan kemanjuran, keamanan, kesesuaian dan harga. Selanjutnya 

dosis, rute pemberian, dan durasi pengobatan disesuaikan dengan kondisi pasien. 

Dalam hal ini, apoteker dapat membantu dokter dalam menyeleksi obat yang 

paling sesuai dengan kondisi pasien (Siregar dan Endang, 2006 ). 
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Penggunaan obat yang tidak rasional dapat dijumpai dalam praktek sehari-

hari di rumah sakit maupun tempat pelayanan kesehatan lainnya, hal ini mencakup 

penulisan obat yang tidak perlu, obat yang salah, tidak efektif atau obat yang tidak 

aman (Siregar dan Endang, 2006). 


