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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Diare atau disebut juga gastroenteritis merupakan salah satu alasan utama 

pasien untuk mencari perawatan medis. 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). 

Sebagian besar diare akut disebabkan oleh infeksi. Banyak dampak yang 

terjadi karena infeksi saluran cerna antara lain: pengeluaran toksin yang dapat 

menimbulkan gangguan sekresi dan rearbsorpsi cairan dan elektrolit dengan 

akibat dehidrasi, gangguan keseimbangan elektrolit dan gangguan keseimbangan 

asam basa (Subianto et al.,  2001). 

Penerapan analisis biaya (Cost Analysis) di rumah sakit selalu mengacu 

pada penggolongan biaya. Salah satu penggolongannya adalah biaya langsung. 
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Biaya langsung (Direct Cost) yaitu seluruh biaya yang telah dikeluarkan pasien 

terkait dengan pelayanan jasa medis. Biaya tersebut antara lain biaya perawatan, 

pengobatan serta laboratorium ( Trisnantoro, 2005). 

Biaya pelayanan kesehatan, khususnya biaya obat, telah meningkat tajam 

beberapa dekade terakhir, dan kecendrungan ini tampaknya akan terus berlanjut. 

Hal ini antara lain disebabkan populasi pasien yang semakin banyak dengan 

konsekuensi meningkatnya penggunaan obat, adanya obat-obat baru yang lebih 

mahal, dan perubahan pola pengobatan. Di sisi lain, sumber daya yang dapat 

digunakan terbatas, sehingga harus dicari cara agar pelayanan kesehatan menjadi 

lebih efisien dan ekonomis. Perkembangan farmakoepidemiologi saat ini tidak 

hanya meneliti penggunaan dan efek obat dalam hal khasiat (efikasi) dan 

keamanan (safety) saja, tetapi juga menganalisis dari segi ekonominya. Studi 

khusus yang mempelajari hal ini dikenal dengan nama farmakoekonomi (Trisna, 

2007). 

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 agar tidak merugikan pasien. 

Dasar inilah yang mendorong dilakukan penelitian  untuk mengetahui gambaran 

penggunaan obat pada pasien diare di RSUD Banyudono Boyolali. 

Mengingat banyaknya angka kematian yang disebabkan karena diare, dan 

banyaknya penderita diare yang berkunjung di rumah sakit atau puskesmas 

mendorong dilakukannya penelitian tentang analisis biaya dan gambaran 

pengobatan. Pemilihan tempat penelitian di instalasi rawat inap RSUD 

Banyudono Boyolali karena merupakan salah satu rumah sakit di wilayah boyolali 

dengan pelayanan unggulan sebagai fasilitas pelayanan publik milik pemerintah 

sehingga banyak dijadikan tujuan untuk pelayanan kesehatan pasien diare. 
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B. Perumusan Masalah 

Berikut ini adalah beberapa masalah yang akan diteliti: 

1. Seperti apakah gambaran pengobatan pada pasien diare rawat inap di RSUD 

Banyudono Boyolali tahun 2010? 

2. Berapa biaya medik langsung rata-rata (direct medical cost) yang dikeluarkan 

pasien diare rawat inap di RSUD Banyudono Boyolali tahun 2010 berdasarkan 

kelas rawat inap? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui gambaran pengobatan pasien diare rawat inap di RSUD 

Banyudono Boyolali tahun 2010. 

2. Mengetahui besar biaya medik langsung rata-rata (direct medical cost) pasien 

diare rawat inap di RSUD Banyudono Boyolali tahun 2010. 

 

 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Diare 

a. Definisi 

Diare atau gastrenteritis (GE) adalah peningkatan frekuensi dan 

penurunan konsistensi pengeluaran tinja dibandingkan individu dengan 

keadaan usus besar yang normal (Dipiro et al., 2005). Diare akut dapat terjadi 

tiba-tiba dan berlanjut untuk beberapa hari (Anonim, 2003). 

Diare merupakan nama lain dari bahasa kedokteran: diarrhoea. 

Definisi diarrhoea adalah buang air besar encer lebih dari empat kali sehari, 

baik disertai lendir dan darah maupun tidak (Widjaja, 2002). 

Menurut Soebagyo (2008), gastroenteritis akut diartikan sebagai buang 

air besar (defekasi) dengan tinja berbentuk cairan/setengah cairan (setengah 

padat) dengan demikian kandungan air pada tinja jauh lebih banyak dari 

biasanya berlangsung kurang dari 7 hari terjadi secara mendadak. 

Gastroenteritis akut atau yang lebih dikenal sebagai diare merupakan 

salah satu masalah yang paling sering ditemukan. Diare tersebut biasanya akan 
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berhenti tidak terlalu lama tanpa membutuhkan perawatan atau pengobatan 

lebih lanjut. Pada anak, diare jenis ini sering ditemukan setelah makan 

makanan yang tidak dapat dicerna. Pada umumnya diare akut akan berhenti 

dalam beberapa hari, termasuk diare yang disebabkan karena virus juga akan 

berhenti dalam 24-48 jam (Kolopaking, 2002). 

Penderita diare biasanya akan kehilangan cairan dan garam dalam 

tubuh yang lebih besar dari normal menyebabkan dehidrasi. Dehidrasi tersebut 

timbul bila pengeluaran cairan dan garam lebih besar dari pada masukan 

(Andrianto, 1995).  

b. Penyebab diare 

Faktor-faktor penyebab diare kronik yaitu: 

1) Infeksi bakteri/infestasi parasit yang sudah resisten terhadap antibiotik/anti 

parasit, disertai overgrowth bakteri non patogen seperti pseudomonas, 

klebsiella, streptokokus, stafilokokus, dsb. 

2) Kerusakan epitel usus, pada tahap awal sebagai akibat kerusakan epitel 

terjadi kekurangan enzim laktase dan protease dengan akibat terjadinya 

maldigesti dan malabsorbsi karbohidrat dan protein, terjadilah defisiensi 

enzim-enzim yang dikeluarkan oleh organ-organ tersebut, menyebabkan 

terjadinya maldigesti dan malabsorbsi dari seluruh nutrien. Makanan yang 

tidak dicerna dengan baik tersebut, akan menyebabkan tekanan koloid 

osmotik di dalam lumen usus meninggi, menyebabkan osmotik diare. 

Selain itu, juga akan menyebabkan overgrowth bakteri yang menyebabkan 

terjadinya dekonjugasi dan dehidroksilasi asam empedu. Dekonjugasi dan 

dekarboksilasi asam empedu ini merupakan zat toksik terhadap epitel usus 

dan menyebabkan gangguan pembentukan ATP-ase yang sangat penting 

sebagai sumber energi dalam absorbsi makanan. 

c. Klasifikasi diare 

Menurut Katzung (2002), epidemi diare adalah wabah diare akut, 

dimana penyebab atau pembawa infeksi biasanya penderita-penderita diare 

yang tinggal di daerah yang terkena epidemi tersebut. 
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Secara umum diare dibedakan menjadi 2, yaitu: 

1) Diare akut 

Diare akut adalah buang air besar dengan frekuensi yang meningkat 

dan konsistensi tinja yang lembek atau cair dan bersifat mendadak datangnya, 

berlangsung kurang dari 2 minggu (Suharyono,1986). 

Diare akut merupakan diare yang jelas mulainya dan dapat sembuh 

kembali dengan normal dalam waktu yang relatif singkat. Diare akut dapat 

terjadi sewaktu-waktu tetapi gejalanya dapat berat. Penyebabnya berupa 

gangguan jasad renik atau bakteri yang masuk ke dalam usus halus setelah 

melewati berbagai rintangan asam lambung, jasad renik yang berkembang 

pesat di dalam usus halus, racun yang dikeluarkan oleh bakteri dan kelebihan 

cairan usus akibat racun. 

2) Diare kronis 

Diare yang melebihi jangka waktu 15 hari sejak awal diare. Batasan 

waktu 15 hari tersebut semata-mata suatu kesepakatan, karena banyaknya usul 

untuk menentukan batasan waktu diare kronis (Daldiyono, 1990). 

Pada diare kronis, kejadiannya lebih kompleks. Beberapa faktor yang 

menimbulkannya adalah gangguan bakteri, jamur dan parasit, malabsorbsi 

kalori, malabsorbsi lemak (Widjaja, 2002). 

Berdasarkan mekanisme patofisiologi, diare dapat digolongkan 

menjadi: 

1) Diare Osmotik 

Diare ini timbul pada pasien yang saluran ususnya terpapar dan tak 

mampu menangani beban hiperosmolar, yang biasanya terdiri dari karbohidrat 

atau ion divalen. Diare ini, terjadi bila cairan yang tidak atau kurang dapat 

diabsorbsi terdapat berlebihan, sehingga menyebabkan retensi air dalam lumen 

usus yang akhirnya hilang dalam feses  (Paul et al., 1990). 

Akumulasi bahan-bahan yang tidak dapat diserap dalam lumen usus 

mengakibatkan keadaan hipertonik dan meningkatkan tekanan osmotik 

intrailumen yang menghalangi absorbsi air dan elektrolit sehingga terjadilah 

diare (Suharyono, 1992). 
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Diare osmotik dapat terjadi dalam beberapa hal yang juga dapat 

dipandang pula sebagai penyebab diare osmotik yaitu keadaan intoleransi 

makanan baik sementara maupun menetap, dan waktu pengosongan lambung 

yang cepat (Suharyono, 1992). 

Diare berdasarkan ada atau tidaknya infeksi dibagi menjadi 2 bagian: 

a) Diare infeksi spesifik: misalnya tifus abdomen dan paratifus, disentri basil 

(Shigella). 

b) Diare non spesifik: misalnya diare dietetik. 

 (Suharyono, 1991) 

2) Diare sekretorik 

Diare Sekresi (secretory diarrhoea), disebabkan oleh; Infeksi virus, 

kuman-kuman patogen maupun apatogen, Infeksi bakteri misalnya 

Escherichia coli, Shigella dysentriae. Infeksi virus misalnya  Rotavirus, 

Norwalk, dan infeksi Parasit misalnya Entamoeba hystolitica, dan Giardiosis 

lambia. Penyebab lain berupa hiperperistaltik usus halus yang dapat 

disebabkan oleh bahan-bahan kimia, makanan, gangguan psikis (ketakutan, 

gugup), gangguan saraf, hawa dingin, alergi (Suharyono, 1992) 

3) Overgrowth bactery, malabsorbsi asam empedu, malabsorbsi lemak 

Dalam keadaan normal, usus halus anak adalah relatif steril. Bakteri 

tumbuh lampau (Overgrowth bactery) dapat terjadi pada setiap kondisi yang 

menimbulkan stasis isi usus. Jumlah bakteri usus dapat meningkat pada bayi 

dengan diare non spesifik yang persisten dan dengan intoleransi monosakarida 

sekunder. Organisme coliform biasanya predominan, walaupun bakteri 

anaerob (seperti bacteriodes) mungkin meningkat secara kuantitatif 

(Suharyono, 1992). 

4) Tidak adanya mekanisme absorbsi ion secara aktif yang biasanya terdapat 

dalam keadaan normal. Contoh klasik ialah penyakit kongenital 

chloridorrhoea. Pada penyakit ini, penderita tidak mampu mengabsorbsi 

klorida secara aktif karena defek pada sistem penukaran anion ileum. Hal 

ini mengakibatkan berkurangnya absorbsi cairan, asidifikasi isi lumen usus 

dan konsentrasi klorida tinggi dalam cairan tidak terabsorbsi yang tinggal 
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dalam lumen ileum dan kolon. Konsentrasi klorida tinja jauh melebihi 

kombinasi konsentrasi natrium dan kalium (Suharyono, 1992). 

5) Kerusakan mukosa 

Berkurangnya permukaan mukosa atau kerusakan permukaan mukosa 

dapat mengakibatkan terganggunya permeabilitas air dan elektrolit. Kerusakan 

epitel usus halus yang difus terjadi pada kebanyakan tipe enteritis karena 

infeksi, penyakit chron dan pada penyakit-penyakit kolon seperti kolitis 

ulserativa, kolitis granulomatosa dan kolitis infeksiosa (Suharyono, 1992). 

6) Motilitas usus yang abnormal 

Kelainan motilitas usus menyebabkan gangguan digesti atau absorbsi. 

Berkurangnya motilitas memudahkan terjadinya stasis dan overgrowth 

bactery, sedangkan kenaikan motilitas akan mengakibatkan transit nutrisi yang 

cepat di usus dan menimbulkan kontak lama dengan mukosa yang inadekuat. 

Berkurangnya motilitas usus terdapat pada diabetes dan skleroderma. Motilitas 

usus yang bertambah berhubungan dengan isi usus yang meninggi (seperti 

pada diare osmotik), inflamasi usus dan keadaan-keadaan terdapatnya 

circulating humoral agent (seperti prostaglandin dan serotonin) yang 

meningkat secara aktif. Pada short bowel syndrom (sering pasca bedah), 

terdapat daerah permukaan absorbsi yang inadekuat, dikombinasi dengan 

transit cepat yang akan mengakibatkan diare. Hipersekresi lambung pada 

transient hypergastrinemia, juga dapat menghasilkan diare segera sesudah 

operasi (Suharyono, 1992). 

7) Sindrom diare kronik 

Kebanyakan bayi dengan severe, protracted diarrhoea akan 

menunjukkan perubahan mukosa usus halus berupa atrofi vilus. Kehilangan 

nutrien yang melanjut dan masuknya kalori yang inadekuat mengakibatkan 

deplesi protein yang bermakna dan malnutrisi. Pada terjadinya deplesi protein, 

regenerasi morfologik dan fungsional usus halus akan terganggu, ini 

menimbulkan malabsorbsi yang menyeluruh dan diare yang terus menerus, 

dan terjadilah lingkaran setan (Suharyono, 1992). 

 



8 
 

8) Mekanisme lain 

Defisisensi seng (Zn) berhubungan dengan diare kronik seperti pada 

akrodermatitis enteropatika. Mekanisme diare pada gastroenteropati alergik 

masih perlu diselidiki, walaupun terdapat alasan untuk menduga bahwa 

mukosa rusak dan fungsi terganggu (Suharyono, 1992). 

d. Diagnosa diare 

Diagnosis diare berdasarkan gejala klinik seharusnya sudah memadai 

dan sudah cukup untuk kepentingan terapi. Hal ini karena diare yang 

disebabkan oleh infeksi dan karena intoleransi makanan mencakup sebagian 

besar kasus diare. Namun demikian diagnosis pasti atau tetap perlu 

diupayakan demi kepentingan penelitian, pendidikan dan upaya pencegahan 

pada masyarakat. 

Langkah-langkah diagnosis gastroenteritis adalah sebagai berikut: 

1) Anamnesis, meliputi: lama diare, frekuensi, volume, konsistensi tinja, 

warna, bau, ada/tidak adanya lendir dan darah. 

2) Pemeriksaan fisik, perlu diperiksa: berat badan, suhu tubuh, frekuensi 

denyut jantung dan pernapasan serta tekanan darah. 

3) Laboratorium 

a) Darah: darah lengkap, serum elektrolit, analisa gas darah, glukosa 

darah, kultur dan tes kepekaan terhadap antibiotika. 

b) Urine: Urine lengkap, kultur dan tes kepekaan terhadap antibiotika.  

c) Tinja: Pemeriksaan makroskopik dan mikroskopik 

 (Juffrie et al, 2010). 

e. Tanda, gejala dan Akibat diare 

Gejala klinis yang biasa ditemukan pada penyakit diare adalah diare 

yang dapat bercampur darah, lendir, lemak dan berbuih, rasa sakit diperut, rasa 

kembung dan demam. 

Menurut (Hockberger et al., 2002) denyut nadi dan laju pernafasan 

adalah tanda vital yang rutin diukur dalam kesehatan. Tanda-tanda vital 

tersebut tetap relatif konstan sepanjang kehidupan dewasa kita. Namun, seperti 

bayi dan anak-anak tumbuh dan usia, sering terjadi perubahan rentang normal. 
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Sebagai akibat dari diare baik akut maupun kronik akan terjadi: 

1) Kehilangan air (dehidrasi), Terjadi karena kehilangan air (output) lebih 

banyak daripada pemasukan air (input), merupakan penyebab terjadinya 

kematian pada diare. Apabila dalam keadaan normal, cairan dan garam 

keluar dari usus ke dalam darah untuk digunakan oleh tubuh. Bila terjadi 

diare, usus tidak bekerja normal, lebih sedikit cairan garam masuk ke 

dalam darah dan lebih banyak yang keluar dari darah ke dalam usus. 

Sehingga cairan dan garam yang keluar dari tubuh ke tinja lebih banyak 

dari normal. Kehilangan cairan dan garam dari tubuh yang lebih besar dari 

normal dapat menyebabkan dehidrasi. Dehidrasi dapat diperparah dengan 

muntah oleh penderita yang menyertai diare. 

Menurut Muscari (2005), tanda-tanda dehidrasi tergantung pada 

derajat dehidrasi yang ada pada tabel 1 berikut. 
Tabel 1. Temuan klinis derajat dehidrasi 

Tanda Ringan Sedang Berat 
Kehilangan Cairan <  5 % 5-9 % > 10 % 
Warna Kulit Pucat Abu – Abu Bercak-bercak 
Turgor kulit Menurun Tidak elastic Sangat tidak elastic 
Membran Mukosa Kering Sangat Kering Pecah – pecah 
Tekanan Darah Normal Normal/semakin rendah Semakin rendah 

Denyut Nadi 
Normal/ 
meningkat Meningkat Cepat dan panjang 

Keluaran Urine Menurun Oliguria Oliguria nyata 
        (Muscari, 2005) 

Tabel 2 menunjukkan kecepatan respirasi dan kecepatan denyut nadi 

berdasar umur yang telah dikelompokkan. 
Tabel 2. Gambaran kecepatan respirasi dan denyut nadi berdasarkan kelompok umur 

Umur Kecepatan Respirasi 
(X/menit) 

Kecepatan Denyut Nadi 
(X/menit) 

< 1 tahun 30 – 60 100-160 
1 – 2 tahun 24 – 40 90 – 150 
2 – 5 tahun 22 – 34 80 – 140 
5 – 12 tahun 18 – 30 70 – 120 
> 12 tahun 12 – 16 60 – 100 

        (Muscari, 2005) 

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

sebagai akibat diare dengan atau tanpa disertai muntah; perfusi jaringan 
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berkurang sehingga hipoksia dan asidosis metabolik bertambah berat; 

perdarahan otak dapat terjadi, kesadaran menurun dan bila tak cepat 

diobati, penderita dapat meninggal ( Suharyono, 2008). 

2) 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). 

f. Penatalaksanaan dan pengobatan diare 

Pengobatan utama yang dibutuhkan adalah minum cairan yang cukup. 

Pada penderita yang muntah harus minum sedikit demi sedikit untuk 

mengatasi dehidrasi, yang selanjutnya bisa membantu menghentikan 

muntahnya. Muntah yang berlangsung terus dan terjadi dehidrasi berat 

diperlukan infus cairan dan elektrolit. Anak-anak lebih cepat jatuh dalam 

keadaan dehidrasi, mereka harus diberi larutan garam dan gula, cairan yang 

biasa digunakan seperti minuman bersoda, teh, minuman olahraga dan sari 

buah, tidak tepat diberikan pada anak-anak penderita diare. Muntah yang berat 

dapat diberikan suntikan atau supositoria.  

Jika gejalanya membaik, penderita secara bertahap mendapatkan 

makanan lunak seperti gandum, pisang, bubur nasi, selai apel dan roti 

panggang. Jika makanan tersebut tidak menghentikan diare setelah 12-24 jam 

dan bila tidak terdapat darah pada tinja, berarti ada infeksi bakteri yang serius 

(Andrianto, 1995). 

Dalam garis besarnya pengobatan diare dapat dibagi dalam: 

1) Pengobatan kausatif 

Pengobatan yang tepat terhadap kausatif diare diberikan setelah kita 

mengetahui penyebabnya yang pasti. Jika kausal diare ini penyakit 

parenteral, diberikan antibiotik sistemik. Jika tidak terdapat infeksi 
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parenteral, sebenarnya antibiotik baru boleh diberikan kalau pada 

pemeriksaan laboratorium dapat ditemukan bakteri patogen. Karena 

pemeriksaan untuk menemukan bakteri ini kadang-kadang sulit atau hasil 

pemeriksaan datang terlambat, antibiotika dapat diberikan dengan 

memperhatikan umur penderita, perjalanan penyakit, sifat tinja dan 

sebagainya (Suharyono dkk., 1994). 

2) Pengobatan simptomatik 

a) Obat-obat anti diare: Obat-obat yang berkhasiat menghentikan diare 

secara cepat seperti antispasmodik/spasmolitik atau opium (papaveri, 

extraktum belladona, loperamid, kodein, dan sebagainya) justru akan 

memperburuk keadaan karena akan menyebabkan terkumpulnya cairan 

di lumen usus dan akan menyebabkan terjadinya perlipat gandaan 

(overgrowth) bakteri, gangguan digesti dan absorbsi. Obat-obat ini 

berkhasiat untuk menghentikan peristaltik, tetapi akibatnya sangat 

berbahaya karena penderita akan terkelabui. Diarenya terlihat tidak ada 

lagi tetapi perut akan bertambah kembung dan dehidrasi bertambah 

berat yang berakibat fatal untuk penderita (Noerasid dkk., 1988). 

b) Adsorben: Obat-obat adsorben seperti kaolin, pektin, charcoal (norit, 

tabonal), bismut sub bikarbonat dan sebagainya, telah dibuktikan tidak 

ada manfaatnya. 

c) Stimulans: Obat-obat stimulans seperti adrenalin, nikotinamide dan 

sebagainya tidak akan memperbaiki renjatan atau dehidrasi karena 

penyebab dehidrasi ini adalah kehilangan cairan sehingga pengobatan 

yang paling tepat adalah pemberian cairan secepatnya. 

d) Antiemetik: Obat antiemetik seperti chlorpromazine (largactil) terbukti 

selain mencegah muntah juga dapat mengurangi sekresi dan 

kehilangan  cairan bersama tinja. Pemberian dalam dosis adekuat 

(sampai dengan 1mg/kg BB/hari) sekiranya cukup bermanfaat. Tetapi 

pada anak obat antiemetik seperti chlorpromazine dan 

prochlorperazine  mempunyai efek sedatif, menyebabkan anak tidak 
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mau mengkonsumsi cairan. Oleh karena itu antiemetik tidak digunakan 

pada anak yang diare (Soebagyo, 2008). 

e) Antipiretik: Obat antipiretik seperti preparat salisilat (asetosal dan 

aspirin) dalam dosis (2mg/th/kali) ternyata selain berguna untuk 

menurunkan panas yang terjadi sebagai akibat dehidrasi atau panas 

karena infeksi penyerta juga mengurangi sekresi cairan yang keluar 

bersama tinja (Suharyono et al., 1994). 

3) Pengobatan Cairan 

Pemberian cairan pada pasien diare dengan memperhatikan derajat 

dehidrasi dan keadaan umum: 

a) Cairan Rehidrasi Oral (CRO) 

Cairan oralit yang dianjurkan oleh WHO-ORS, tiap 1 liter 

mengandung osmolalitas 333 mOsm/L, glukosa 20 g/L, kalori 85 cal/L. 

Elektrolit yang dikandung meliputi sodium 90 mEq/L, kalium 20 mEq/L, 

klorida 80 mEq/L, bikarbonat 30 mEq/L (Dipiro et al., 2005). 

Ada beberapa cairan rehidrasi oral: 

(1) Cairan rehidrasi oral yang mengandung NaCl, KCL, NaHCO3 dan 

glukosa, yang dikenal dengan nama oralit.  

Kebutuhan cairan yang spesifik pada tiap kelompok umur dapat dilihat 

sebagaimana tercantum di dalam tabel 3 berikut:   
Tabel 3. Gambaran kebutuhan cairan berdasarkan kelompok umur (Muscari, 2005) 

Umur Jumlah kebutuhan cairan 
Bayi baru lahir 80-100 mL/kg/hari 

Bayi 120-130 mL/kg/hari 
2 tahun 115-125 mL/kg/hari 
6 tahun 90-100 mL/kg/hari 

15 tahun 70-85 mL/kg/hari 
18 tahun 40-50 mL/kg/hari 

 

(2) Cairan rehidrasi oral yang tidak mengandung komponen-komponen di atas 

misalnya: larutan gula, air tajin, cairan-cairan yang tersedia di rumah dan 

lain-lain, disebut CRO tidak lengkap. 

b) Cairan Rehidrasi Parenteral (CRP), pada umumnya digunakan cairan 

Ringer laktat, formula tetesan yang saat ini dianjurkan adalah berdasarkan 
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penatalaksanaan diare menurut WHO. Selama pemberian cairan parenteral 

ini, setiap jam perlu dilakukan evaluasi jumlah cairan yang keluar bersama 

tinja dan muntah, perubahan tanda-tanda rehidrasi. Evaluasi sangat perlu 

karena jika tidak ada perbaikan sama sekali maka tatalaksana pemberian 

cairan harus diubah (kecepatan tetesan harus ditingkatkan). Sebaliknya 

kalau terdapat gejala overhidrasi, kecepatan tetesan harus dikurangi. 

Setelah tanda dehidrasi hilang, terapi pemeliharaan harus dimulai dengan 

jalan pemberian CRO dan makanan kembali diberikan (Suharyono et al., 

1994).  

4) Pengobatan antibiotik: 

Antibiotika yang digunakan pada kasus diare tertentu: 
Tabel 4. 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 
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Sedangkan menurut Standar Pelayanan Medik RSUD Banyudono 

Boyolali  adalah sebagai berikut: 

1. Nama penyakit / diagnosa :  diare akut 

Kriteria diagnosa  : mencret, ubun-ubun cekung, mulut / bibir 

kering, turgor menurun, nadi cepat, mata 

cekung, nafas cepat dan dalam, oliguria. 

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 

2. Nama penyakit / diagnosa :  diare kronis 

Kriteria diagnosa  : mencret yang berlangsung 14 hari /> 

Diagnosis diferensial  :  Intoleransi laktosa, sindrom malabsorbsi , alergi 

susu sapi, infeksi bakteri/parasit, diare karena 

obat dan IBS. 

Pemeriksaan penunjang :  Analisis tinja, darah tepi, elektrolit darah, 

pemeriksaan radiologi saluran cerna, endoskopi, 

uji aktifitas tripsin, kultur tinja. 

Perawatan RS  :  rawat inap, bila terdapat dehidrasi berat 
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Terapi   :  Rehidrasi oral / parenteral, antibiotik atas 

indikasi diet 

Standar RS  :  tipe D 

Penyulit  : Dehidrasi, malnutrisi 

Informed content  :  Tertulis, perlu bila ada pemeriksaan endoskopi.  

Standar tenaga  :  dokter umum 

  spesialis ilmu kesehatan 

Lama perawatan  :  2 minggu 

Masa pemulihan  :  3-5 bulan 

Output  :  Sembuh total, kronis, meninggal. 

Panduan pengobatan menurut WHO diare akut dapat dilaksanakan secara 

sederhana yaitu dengan terapi cairan dan elektrolit per-oral dan melanjutkan 

pemberian makanan, sedangkan terapi non spesifik dengan anti diare tidak 

direkomendasikan dan terapi antibiotika hanya diberikan bila ada indikasi. 

Pemberian cairan dan elektrolit secara parenteral hanya untuk kasus dehidrasi 

berat (Soebagyo, 2008). 

Pemberian antibiotik secara rutin tidak diperlukan. Tetapi antibiotik 

diberikan sesuai dengan tatalaksana diare akut atau apabila ada infeksi non 

intestinal seperti pneunomia, infeksi saluran kencing atau sepsis.  

Terapi Zinc digunakan untuk mengobati diare persisten. Terapi zinc 

pada kasus diare akut tertentu ternyata dapat menurunkan kejadian 

berlanjutnya diare akut menjadi diare persisten. Indikasi yang dianjurkan 

adalah berat badan untuk umur saat diperiksa kurang dari 70%, diare telah 

berlangsung lebih dari lima hari, dan jika terdapat tanda-tanda defisiensi zinc, 

yaitu satu atau lebih gejala. Pemberian antibiotika hanya terbatas karena pada 

umumnya diare dapat sembuh dengan sendirinya (self-limiting disease), yang 

perlu diperhatikan adalah penanganan dehidrasi yang terjadi (Soebagyo, 

2008). 

g. Terapi 

Terapi pada diare dapat berupa non farmakologis dan farmakologis : 
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1)  Terapi non farmakologis 

Pasien sebaiknya mengkonsumsi makanan-makanan yang tinggi 

kalori, tinggi protein, diet lunak tidak merangsang, bila tidak tahan laktosa 

diberikan rendah laktosa, bila maldigesti lemak diberikan rendah lemak. 

Bila penyakit chron dan kolitis ulserosa diberikan rendah serat pada 

keadaan akut. Minum yang banyak dan bila perlu infus untuk mencegah 

dehidrasi. 

2) Terapi farmakologis 

a) Bila sesak nafas dapat diberikan oksigen, infus untuk memberikan 

cairan dan elektrolit. 

b) Pemberian antibiotika apabila terdapat infeksi 

c) Bila penyebab penyakit berupa amoeba/parasit/giardia dapat 

diberikan metronidazol. 

d) Apabila pasien alergi terhadap makanan/obat/susu, dapat diobati 

dengan menghentikan makanan/obat penyebab alergi tersebut. 

e) Keganasan/polip diobati dengan pengangkatan kanker/polip. 

f) TB usus diobati dengan OAT 

g) Diare karena kelainan endokrin, diobati dengan kelainan 

endokrinnya. 

h) Malabsorbsi di atasi dengan pemberian enzim. 

i) Kolitis diatasi sesuai jenis kolitisnya. 

2. Farmakoekonomi 

Farmakoekonomi adalah gambaran dan analisis biaya pengobatan 

dalam sistim pelayanan kesehatan dan masyarakat. Penelitian 

farmakoekonomi mengidentifikasi, mengukur, dan membandingkan biaya dan 

konsekuensi dari suatu produk dan pelayanan kefarmasian. Untuk 

memperlihatkan keadaan seperti sebenarnya, perlu memperhatikan  2 variabel  

yaitu input (biaya), yang digunakan dalam mendapatkan atau menggunakan 

obat untuk menghasilkan outcome (Bootman, 1996). 

Adapun prinsip farmakoekonomi sebagai berikut yaitu menetapkan 

masalah, identifikasi alternatif intervensi, menentukan hubungan antara 
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income dan outcome sehingga dapat diambil kesimpulan yang tepat, 

identifikasi dan mengukur outcome dari alternatif intervensi, menilai biaya 

dan efektifitas, dan langkah terakhir adalah interpretasi dan pengambilan 

kesimpulan. Data farmakoekonomi dapat merupakan alat yang sangat berguna 

dalam membantu membuat beberapa keputusan klinik, seperti pengelolaan 

formularium yang efektif, pengobatan pasien secara individual, kebijakan 

pengobatan dan alokasi dana (Vogenberg, 2001). 

Metode-metode evaluasi farmakoekonomi meliputi Cost-Analysis 

(CA), Cost-Minimization Analysis (CMA), Cost-Effectiveness Analysis (CEA), 

Cost-Utility Analysis (CUA), Cost-Benefit Analysis (CBA) (Dipiro et al., 

2005). 

a. Cost Analysis (CA) 

Cost Analysis, yaitu tipe analisis yang sederhana yang mengevaluasi 

intervensi-intervensi biaya. Cost Analysis dilakukan untuk melihat semua 

biaya dalam pelaksanaan atau pengobatan, dan tidak membandingkan 

pelaksanaan, pengobatan atau evaluasi efikasi (Tjandrawinata, 2000).  

Biaya adalah perhitungan untuk memperkirakan sumber (input) yang 

digunakan untuk menghasilkan outcome. Menurut Wilson (2001) ada 4 tipe 

biaya dalam cost analysis:  

1) Biaya medik langsung (direct medical cost)  

Biaya medik langsung adalah biaya yang nyata untuk diukur . Ini adalah 

biaya yang digunakan secara langsung untuk perawatan medik. Misalnya: 

biaya obat, biaya dokter, biaya rawat inap. 

2) Biaya non-medik langsung (direct non-medical cost)  

Biaya langsung yang berhubungan dengan perawatan non-medik atau 

tidak berhubungan dengan pasien. Misalnya: biaya transportasi, biaya makan 

dan menginap keluarga yang merawat atau menjaga pasien.  

3) Biaya tidak langsung (Indirect cost)  

Biaya yang berhubungan dengan hilangnya produktifitas kerja pasien 

karena sakit atau kematian. 
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4) Biaya tidak teraba (Intangible cost) 

Biaya yang dikeluarkan untuk hal-hal yang tak teraba sehingga sukar 

untuk dihitung. Misalnya: biaya untuk mengganti rasa sakit, kecemasan, 

kelelahan, penderitaan pasien dari penyakit atau perawatan yang diberikan 

(Wilson, 2001). 

b. Cost-Minimization Analysis (CMA) 

Cost-Minimization Analysis (CMA) adalah tipe analisis yang 

menentukan biaya program terendah dengan asumsi besarnya manfaat yang 

diperoleh sama. Analisis ini digunakan untuk menguji biaya relatif yang 

dihubungkan dengan intervensi yang sama dalam bentuk hasil yang diperoleh. 

Suatu kekurangan yang nyata dari analisis cost-minimization yang mendasari 

sebuah analisis adalah pada asumsi pengobatan dengan hasil yang ekivalen. 

Jika asumsi tidak benar dapat menjadi tidak akurat, pada akhirnya studi 

menjadi tidak bernilai. Pendapat kritis analisis cost-minimization hanya 

digunakan untuk prosedur hasil pengobatan yang sama (Orion, 1997). 

Contoh dari analisis cost-minimization adalah terapi dengan antibiotik 

generik dengan paten, outcome klinik (efek samping dan efikasi sama), yang 

berbeda adalah onset dan durasinya. Maka pemilihan obat difokuskan pada 

obat yang biaya per harinya lebih murah (Vogenberg, 2001). 

c. Cost-Effectiveness Analysis (CEA) 

Analisis Cost-Effectiveness adalah tipe analisis yang membandingkan 

biaya suatu intervensi dengan beberapa ukuran non-moneter, dimana 

pengaruhnya terhadap hasil perawatan kesehatan. Analisis Cost-Effectiveness 

merupakan salah satu cara untuk memilih dan menilai program yang terbaik 

bila terdapat beberapa program yang berbeda dengan tujuan yang sama 

tersedia untuk dipilih. Kriteria penilaian program mana yang akan dipilih 

adalah berdasarkan discounted unit cost dari masing-masing alternatif 

program sehingga program yang mempunyai discounted unit cost terendah 

yang akan dipilih oleh para analisis untuk pengambilan keputusan. Dalam 

menganalisis suatu penyakit, analisis cost-effectiveness berdasarkan pada 

perbandingan antara biaya suatu program pemberantasan tertentu dan akibat 
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dari program tersebut dalam bentuk perkiraan dari kematian dan kasus yang 

bisa dicegah. (Tjiptoherijanto and Soesetyo, 1994). 

Aplikasi dari CEA misalnya dua obat atau lebih digunakan untuk 

mengobati suatu indikasi yang sama tapi cost dan efikasi berbeda. Analisis 

cost effectiveness mengkonversi cost dan benefit (efikasi) ke dalam rasio pada 

obat yang dibandingkan. Hasil CEA dipresentasikan dalam bentuk rasio, yaitu 

bisa average cost effectiveness ratio (ACER) atau dalam incremental cost 

effectiveness ratio (ICER). ACER menggambarkan total biaya dari program 

atau intervensi dibagi dengan luaran klinik. ICER digunakan untuk 

mendeterminasikan biaya tambahan dan pertambahan efektivitas dari suatu 

terapi dibandingkan terapi yang paling baik (Dipiro et al., 2005). 

d. Cost-Utility Analysis (CUA) 

Analisis Cost-Utility adalah tipe analisis yang mengukur manfaat 

dalam utility-beban lama hidup; menghitung biaya per utility; mengukur ratio 

untuk membandingkan diantara beberapa program. Analisis cost-utility untuk 

mengukur nilai spesifik kesehatan dalam bentuk pilihan setiap individu atau 

masyarakat. Seperti analisis cost-effectiveness, cost-utility analysis 

membandingkan biaya terhadap program kesehatan yang diterima 

dihubungkan dengan peningkatan kesehatan yang diakibatkan perawatan 

kesehatan (Orion, 1997). 

Dalam cost-utility analysis, peningkatan kesehatan diukur dalam 

bentuk penyesuaian kualitas hidup (quality adjusted life years, QALYs) dan 

hasilnya ditunjukkan dengan biaya per penyesuaian kualitas hidup. 

Keuntungan dari analisis ini dapat ditujukan untuk mengetahui kualitas hidup. 

Kekurangan analisis ini bergantung pada penentuan QALYs pada status tingkat 

kesehatan pasien (Orion, 1997). 

e. Cost-Benefit Analysis (CBA) 

Analisis Cost-Benefit adalah tipe analisis yang mengukur biaya dan 

manfaat suatu intervensi dengan beberapa ukuran moneter dan pengaruhnya 

terhadap hasil perawatan kesehatan. Tipe analisis ini sangat cocok untuk 

alokasi bahan-bahan jika keuntungan ditinjau dari perspektif masyarakat. 
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Analisis ini sangat bermanfaat pada kondisi antara manfaat dan biaya mudah 

dikonversi kedalam bentuk rupiah (Orion, 1997). 

Merupakan tipe analisis yang mengukur biaya dan manfaat suatu 

intervensi dengan beberapa ukuran moneter, dan pengaruhnya terhadap hasil 

perawatan kesehatan. Dapat digunakan untuk membandingkan perlakuan yang 

berbeda untuk kondisi yang berbeda. Merupakan tipe penelitian 

farmakoekonomi yang kompreherensif dan sulit dilakukan karena 

mengkonversi benefit kedalam bentuk uang (Vogenberg, 2001). 

Pertanyaan yang harus dijawab dalam cost-benefit analysis adalah 

alternatif mana yang harus dipilih diantara alternatif-alternatif yang dapat 

memberikan manfaat atau benefit yang paling besar (Tjiptoherijanto and 

Soesetyo, 1994). 


