
5 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Swamedikasi 

2.1.1 Definisi Swamedikasi 

Menurut WHO Definisi swamedikasi adalah pemilihan dan penggunaan 

obat modern, herbal, maupun obat tradisional oleh seorang individu untuk 

mengatasi penyakit atau gejala penyakit (WHO, 2010). Swamedikasi berarti 

mengobati segala keluhan pada diri sendiri dengan obat-obat yang sederhana yang 

dibeli bebas di apotik atau toko obat atas inisiatif sendiri tanpa nasehat dokter 

(Rahardja,2010). 

Swamedikasi atau pengobatan sendiria dalah perilaku untuk mengatasi 

sakit ringan sebelum mencari pertolongan ke petugas atau fasilitas kesehatan. 

Lebih dari 60% dari anggota masyarakat melakukan swamedikasi, dan 80% di 

antaranya mengandalkan obat modern (Anonim, 2010).Swamedikasi merupakan 

bagian dari self-care di mana merupakan, usahapemilihan dan penggunaan obat 

bebas oleh individu untuk mengatasi gejala atausakit yang disadarinya (WHO, 

1998). 

 Untuk melakukan pengobatan sendiri secara benar, masyarakat harus 

mampu. (Binfar, 2008): 

a. Mengetahui jenis obat yang diperlukan untuk mengatasi penyakitnya. 

b. Mengetahui kegunaan dari tiap obat, sehingga dapat mengevaluasi sendiri 

perkembangan sakitnya. 

c. Menggunakan obat tersebut secara benar (cara, aturan, lama pemakaian) 

dan tahu batas kapan mereka harus menghentikan self-medication dan 

segera minta pertolongan petugas kesehatan. 

d. Mengetahui efek samping obat yang digunakan sehingga dapat 

memperkirakan apakah suatu keluhan yang timbul kemudian itu suatu 

penyakit baru atau efek samping obat. 

e. Mengetahui siapa yang tidak boleh menggunakan obat tersebut. 
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Menurut World Health Organization (WHO) dalam Responsible Self Medication, 

swamedikasi atau self-medication perlu memperhatikan beberapa hal, diantaranya: 

a. Obat yang digunakan adalah obat yang terbukti keamanannya, kualitas dan 

khasiat. 

b. Obat-obatan yang digunakan adalah obat yang diindikasikan untuk kondisi 

yang dikenali diri sendiri dan untuk beberapa kondisi kronis atau berulang 

(beserta diagnosis medis awal). Dalam semua kasus, obat-obatan ini harus 

dirancang khusus untuk tujuan tersebut, dan akan memerlukan bentuk 

dosis dan dosis yang tepat. 

2.1.2 Faktor yang Mempengaruhi Tindakan Swamedikasi 

Praktek swamedikasi menurut World Health Organization (WHO) dalam 

Zeenot (2013), dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain: faktor sosial 

ekonomi, gaya hidup, kemudahan memperoleh produk obat, faktor kesehatan 

lingkungan, dan ketersediaan produk.   

a. Faktor sosial ekonomi 

Dengan meningkatnya pemberdayaan masyarakat, berakibat pada 

semakin tinggi tingkat pendidikan dan semakin mudah akses untuk 

mendapatkan informasi. Dikombinasikan dengan tingkat ketertarikan 

individu terhadap masalah kesehatan, sehingga terjadi peningkatan untuk 

dapat berpartisipasi langsung terhadap pengambilan keputusan dalam masalah 

kesehatan. 

b. Gaya hidup 

Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap dampak dari gaya hidup 

tertentu seperti menghindari merokok dan pola diet yang seimbang untuk 

memelihara kesehatan dan mencegah terjadinya penyakit (WHO, 1998). 

c. Kemudahan memperoleh produk obat 

Saat ini pasien dan konsumen lebih memilih kenyamanan membeli obat 

yang bisa diperoleh dimana saja, dibandingkan harus menunggu lama di 

rumah sakit atau klinik. 

d. Faktor kesehatan lingkungan 

Dengan adanya praktek sanitasi yang baik, pemilihan nutrisi yang tepat 

serta lingkungan perumahan yang sehat, meningkatkan kemampuan 
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masyarakat untuk dapat menjaga dan mempertahankan kesehatan serta 

mencegah terkena penyakit. 

e. Ketersediaan produk baru 

Saat ini, semakin banyak tersedia produk obat baru yang lebih sesuai 

untuk pengobatan sendiri. Selain itu, ada juga beberapa produk obat yang 

telah dikenal sejak lama serta mempunyai indeks keamanan yang baik, juga 

telah dimasukkan ke dalam kategori obat bebas, membuat pilihan produk obat 

untuk pengobatan sendiri semakin banyak tersedia. 

2.1.3 Swamedikasi yang Rasional 

Swamedikasiyang benar harus diikuti dengan penggunaan obat yang 

rasional. World Health Organization (WHO) menyatakan bahwa penggunaan obat 

rasional mensyaratkan bahwa pasien menerima obat yang sesuai dengan 

kebutuhan klinis mereka atau peresepan obat yang sesuai dengan diagnosis, dalam 

dosis yang memenuhi kebutuhan dan durasi yang tepat, untuk jangka waktu yang 

cukup, dan pada biaya terendah. Kriteria yang digunakan dalam penggunaan obat 

yang rasional adalah sebagai berikut (SIHFW, 2010). 

a. Tepat Diagnosis 

Pengobatan merupakan suatu proses ilmiah yang dilakukan oleh dokter 

berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh selama anamnesis dan pemeriksaan. 

Dalam proses pengobatan terkandung keputusan ilmiah yang dilandasi oleh 

pengetahuan dan keterampilan untuk melakukan intervensi pengobatan yang 

memberi manfaat maksimal dan resiko sekecil mungkin bagi pasien. Hal tersebut 

dapat dicapai dengan melakukan pengobatan yang rasional. Obat diberikan sesuai 

dengan diagnosis. Apabila diagnosis tidak ditegakkan dengan benar maka 

pemilihan obat akan salah (Depkes RI, 2007). 

b. Tepat Pemilihan Obat 

Obat yang dipilih harus memiliki efek terapi yang sesuai dengan penyakit. 

Beberapa pertimbangan dalam pemilihan obat menurut World Health 

Organization (WHO) yaitu manfaat (efficacy), kemanfaatan dan keamanan obat 

sudah terbukti keamanan (safety), resiko pengobatan yang paling kecil dan 

seimbang dengan manfaat dan keamanan yang sama dan terjangkau oleh pasien 

(affordable), kesesuaiaan/suittability (cost).Pasien swamedikasi dalam melakukan 
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pemilihan obat hendaknya sesuai dengan keluhan yang dirasakan (Depkes RI, 

2007). 

c. Tepat Dosis 

Dosis merupakan aturan pemakaian yang menunjukkan jumlah gram atau 

volume dan frekuensi pemberian obat untuk dicatat sesuai dengan umur dan berat 

badan pasien. Dosis, jumlah, cara, waktu dan lama pemberian obat harus tepat. 

Pemberian dosis yang berlebihan, khususnya untuk obat yang dengan rentang 

terapi yang sempit akan sangat beresiko timbulnya efek samping. Sebaliknya 

dosis yang terlalu kecil tidak akan menjamin tercapainya kadar terapi yang 

diharapkan (Anonim, 2006). 

d. Waspada Efek Samping 

 Pasien hendaknya mengetahui efek samping yang mungkin timbul pada 

penggunaan obat sehingga dapat mengambil tindakan pencegahan serta 

mewaspadainya. Pemberian obat potensial menimbulkan efek samping, yaitu efek 

tidak diinginkan yang timbul pada pemberian obat dengan dosis terapi (Anonim, 

2006). 

e. Efektif, aman, mutu terjamin, dan harga terjangkau 

 Untuk mencapai kriteria ini obat dibeli melalui jalur resmi. Apoteker 

sebagai salah satu profesi kesehatan sudah seharusnya berperan sebagai pemberi 

informasi (drug informer) khususnya untuk obat-obat yang digunakan dalam 

swamedikasi (Depkes RI, 2006). 

f. Tepat tindak lanjut (follow up) 

 Apabila pengobatan sendiri telah dilakukan, bila sakit berlanjut 

konsultasikan ke dokter (Depkes RI, 2007). 

2.1.4 Kriteria obat yang digunakan dalam Swamedikasi 

Jenis obat yang digunakan dalam swamedikasi meliputi: Obat Bebas, Obat 

Bebas Terbatas, dan OWA (Obat Wajib Apotek). Penggunaan obat bebas dan obat 

bebas terbatas, yang sesuai dengan aturan dan kondisi penderita  akan mendukung 

penggunaan obat yang rasional. Kerasionalan penggunaan obat menurut Cipolle, 

1998 terdiri dari beberapa aspek, diantaranya: ketepatan indikasi, kesesusaian 

dosis, ada tidaknya kontraindikasi, efek samping serta interaksi dengan obat dan 

makanan. 
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Obat yang diserahkan tanpa resep harus memenuhi kriteria berikut 

(Permenkes No. 919/Menkes/Per/X/1993). 

1. Tidak dikontraindikasikan untuk pengguna pada wanita hamil, anak di bawah 

usia 2 tahun, dan orang tua diatas 65 tahun. 

2. Pengobatan sendiri dengan obat dimaksud tidak memberikan resiko pada 

kelanjutan penyakit. 

3. Penggunaannya tidak memerlukan cara dan atau alat khusus yang harus 

dilakukan oleh tenaga kesehatan. 

4. Penggunaannya diperlukan untuk penyakit yang pravalensinya tinggi di 

indonesia. 

5. Obat yang dimaksud memiliki rasio khasiat keamanan yang dapat 

dipertanggung jawabkan untuk pengobatan sendiri. 

2.1.5 Hal-hal yang Harus Diperhatikan dalam Pelaksanaan Swamedikasi 

Berikut ini merupakan beberapa hal yang penting untuk diketahui 

masyarakat ketika akan melakukan swamedikasi (Depkes RI, 2006) 

1. Untuk menetapkan jenis obat yang dipilih perlu diperhatikan : 

a. Pemilihan obat yang sesuai dengan gejala atau keluhan penyakit. 

b. Kondisi khusus. Misalnya hamil, menyusui, lanjut usia, dan lain-lain. 

c. Pengalaman alergi atau reaksi yang tidak diinginkan terhadap 

penggunaan obat tertentu. 

d. Nama obat, zat berkhasiat, kegunaan, cara pemakaian, efek samping, 

dan 

e. Interaksi obat yang dapat dibaca pada etiket atau brosur obat 

f. Untuk pemilihan obat yang tepat dan informasi yang lengkap, 

tanyakan kepada apoteker (Depkes RI, 2006). 

2. Untuk menetapkan jenis obat yang dibutuhkan perlu diperhatikan : 

a. Penggunaan obat tidak untuk pemakaian secara terus menerus. 

b. Gunakan obat sesuai dengan anjuran yang tertera pada etiket atau 

brosur.  

c. Bila obat yang digunakan menimbulkan hal-hal yang tidak 

diinginkan, hentikan penggunaan dan tanyakan kepada Apoteker dan 

dokter. 
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d. Hindarkan menggunakan obat orang lain walaupun gejala penyakit 

sama. 

e. Untuk mendapatkan informasi penggunaan obat yang lebih lengkap, 

tanyakan kepada Apoteker. (Depkes RI, 2007) 

3. Kenali efek samping obat yang digunakan agar dapat diperkirakan apakah 

suatu keluhan yang timbul kemudian merupakan suatu penyakit baru atau 

efek samping dari obat (Depkes RI, 2006). 

4. Cara penggunaan obat harus memperhatikan hal-hal berikut : 

a. Obat tidak untuk digunakan secara terus-menerus. 

b. Gunakan obat sesuai dengan anjuran yang tertera pada etiket atau 

brosur obat. 

c. Bila obat yang diminum menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, 

hentikan penggunaannya dan tanyakan kepada apoteker atau dokter. 

d. Hindari menggunakan obat orang lain, walaupun gejala penyakit 

sama. 

e. Untuk mendapatkan informasi penggunaan obat yang lengkap, 

tanyakan kepada apoteker (Depkes RI, 2007) 

5. Gunakan obat tepat waktu, sesuai dengan aturan penggunaan. Contoh : 

a. Tiga kali sehari berarti obat diminum setiap 8 jam sekali. 

b. Obat diminum sebelum atau sesudah makan (Depkes RI, 2007) 

6. Pemakaian obat secara oral adalah cara yang paling lazim karena praktis, 

mudah, dan aman. Cara yang terbaik adalah meminum obat dengan 

segelas air putih (Depkes RI, 2007) 

7. Cara penyimpanan obat harus memperhatikan hal-hal berikut : 

a. Simpan obat dalam kemasan asli dan dalam wadah tertutup rapat. 

b. Simpan obat pada suhu kamar dan terhindar dari sinar matahari 

langsung atau seperti yang tertera pada kemasan. 

3. impan obat di tempat yang tidak panas atau tidak lembab karena 

dapat menimbulkan kerusakan obat. 

4. Jangan menyimpan obat yang telah kedaluarsa atau rusak. 

5. Jauhkan dari jangkauan anak-anak (Depkes RI, 2006). 
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2.2 Konsep Dasar Tingkat Pengetahuan 

2.2.1 Definisi Pengetahuan 

Pengetahuan (knowledge) adalah hasil tahu dari manusia yang sekedar 

menjawab pertanyaan “What”.Pengetahuan merupakan hasil dari tahu, dan ini 

terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. 

Pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat penting dalam 

membentuk tindakan seseorang (overt behavior) (Notoatmodjo, 2003). Adapun 

definisi lain menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring mengatakan 

bahwa pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui kepandaian atau segala 

sesuatu yang diketahui berkenaan dengan (mata pelajaran) (Depdiknas, 2008). 

2.2.2 Tingkatan Pengetahuan Dalam Domain Kognitif  

Menurut Notoatmodjo (2007) pengetahuan yang tercakup dalam domain 

kognitif mempunyai 6 tingkatan, yaitu: 

a. Tahu (Know) 

Tahu diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah dipelajari 

sebelumnya. Termasuk ke dalam pengetahuan tingkat ini adalah mengingat 

kembali (recall) sesuatu yang spesifik dari seluruh bahan yang dipelajari atau 

rangsangan yang telah diterima. Kata kerja untuk mengukur bahwa orang tahu 

tentang apa yang dipelajari antara lain menyebutkan, menguraikan, 

mendefinisikan, menyatakan dan sebagainya. 

b. Memahami (Comprehension) 

Memahami (comprehension) Memahami diartikan sebagai suatu 

kemampuan untuk menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui, dan 

dapat mengintepretasikan materi tersebut secara benar. Orang yang telah paham 

tehadap objek atau materi harus dapat menjelaskan, menyebutkan contoh, 

menyimpulkan, meramalkan, dan sebagainya terhadap objek yang dipelajari. 

c. Aplikasi (Aplication) 

Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi yang 

telah dipelajari pada situasi atau kondisi yang real (sebenarnya). Aplikasi di sini 

dapat diartikan sebagai aplikasi atau penggunaan hukum-hukum, rumus, metode, 

prinsip dan sebagainya dalam konteks atau situasi yang lain. 
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d. Analisis (Analysis) 

Analisis adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan materi atau suatu 

objek ke dalam komponen-komponen, tetapi masih di dalam satu struktur 

organisasi, dan masih ada kaitannya satu sama lain. Kemampuan analisis ini dapat 

dilihat dari penggunaan kata kerja, seperti dapat menggambarkan (membuat 

bagan), membedakan, memisahkan, mengelompokkan dan sebagainya. 

e. Sintesis (Syntesis) 

Sintesis adalah suatu kemampuan untuk menyusun formulasi barudari 

formulasi-formulasi yang ada. Misalnya, dapat menyusun, dapat merencanakan, 

dapat meringkaskan, dapat menyesuaikan dan sebagainya terhadap suatu teori 

atau rumusan-rumusan yang telah ada. 

f. Evaluasi (Evaluation) 

 Evaluasi ini berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan justifikasi 

atau penilaian terhadap suatu materi atau objek. Penilaian- penilaian itu 

didasarkan pada suatu kriteria yang ditentukan sendiri, atau menggunakan 

kriteria-kriteria yang telah ada. Misalnya, dapat membandingkan antara anak yang 

cukup gizi dengan anak yang kekurangan gizi, dapat menafsirkan sebab-sebab 

mengapa ibu-ibu tidak mau ikut KB dan sebagainya. Pengukuran pengetahuan 

dapat dilakukan dengan wawancara atau angket yang menanyakan tentang isi 

materi yang ingin diukur dari subjek penelitian atau responden. Kedalaman 

pengetahuan yang ingin kita ketahui atau kita ukur dapat kita sesuaikan dengan 

tingkatan-tingkatan di atas. 

2.2.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengetahuan 

Menurut Notoatmodjo (2007), ada beberapa faktor yang mempengaruhi 

tingkat pengetahuan seseorang yaitu: 

a. Usia  

Dari sisi kepercayaan masyarakat seseorang yang lebih dewasa akan lebih 

dipercaya daripada orang yang belum dewasa. Artinya dengan bertambahnya usia 

maka tingkat pengetahuannya akan berkembang sesuai dengan pengetahuan yang 

pernah didapatnya. Dapat diperkirakan bahwa IQ akan menurun sejalan dengan 

bertambahnya usia, khususnya beberapa kemampuan yang lain seperti misalnya 

kosakata dan pengetahuan umum (Erfandi,2009). 
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b. Pendidikan  

Pendidikan adalah suatu proses belajar yang berarti didalam pendidikan itu 

terjadi proses pertumbuhan, perkembangan, atau perubahan kearah yang lebih 

dewasa, baik dan matang pada diri individu, kelompok atau masyarakat. Melalui 

pendidikan seseorang akan memperoleh pengetahuan, apabila semakin tinggi 

pendidikan maka hidup akan semakin berkualitas, dimana seseorang akan berfiki 

logis dan memahami informasi yang diperolehnya. 

c. Lingkungan  

Lingkungan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pengetahuan 

seseorang. Lingkungan memberikan pengaruh pertama bagi seseorang, dimana 

seseorang dapat mempelajari hal-hal yang baik dan juga hal-hal yang buruk 

tergantung pada sifat kelompoknya. Dalam lingkungan seseorang akan 

memperoleh pengalaman yang akan berpengaruh pada pada cara berfikir 

seseorang. (Nasution, 1999). Lingkungan akan membentuk kepribadian individu. 

Seseorang yang hidup dalam lingkungan yang tingkat pemikirannya luas maka 

tingkat pengetahuannya akan lebih baik dibandingkan dengan orang yang tinggal 

di lingkungan berpikiran sempit.  

d. Informasi  

Informasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat pengetahuan 

seseorang. Semakin banyak informasi yang diterima oleh seseorang maka 

semakin meningkat pula pengetahuan yang dimilikinya. Informasi yang diperoleh 

dari pendidikan formal maupun non formal dapat memberikan pengaruh jangka 

pendek sehingga menghasilkan perubahan atau peningkatan pengetahuan. 

Majunya teknologi akan tersedia bermacam-macam media massa yang dapat 

mempengaruhi pengetahuan masyarakat tentang inovasi baru. Dalam 

penyampaian informasi sebagai tugas pokoknya, media massa membawa pula 

pesan-pesan yang berisi sugesti yang dapat mengarahkan opini seseorang. Adanya 

informasi baru mengenai suatu hal memberikan landasan kognitif baru 

terbentuknya pengetahuan terhadap hal tersebut (Erfandi,2009). 

e. Pengalaman 

Pengalaman merupakan sumber pengetahuan, atau pengalaman itu suatu 

cara untuk memperoleh kebenaran pengetahuan. Oleh sebab itu pengalaman 
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pribadi pun dapat digunakan sebagai upaya untuk memperoleh pengetahuan. Hal 

ini dilakukan dengan cara mengulang kembali pengalaman yang diperoleh dalam 

memecahkan permasalahan yang dihadapi pada masa lalu. (Notoadmojo, 1997). 

f. Keyakinan  

Biasanya keyakinan diperoleh secara turun temurun dan tanpa adanya 

pembuktian terlebih dahulu. Keyakinan ini bisa mempengaruhi pengetahuan 

seseorang, baik keyakinan itu sifatnya positif ataupun negatif. 

g. Pekerjaan 

Pekerjaan dapat membawa suatu pengalaman, pengalaman belajar dalam 

bekerja yang dikembangkan memberikan pengetahuan dan ketrampilan 

profesional. Orang yang bekerja memiliki pengetahuan yang lebih luas daripada 

orang yang tidak bekerja 

2.2.4  Cara Pengukuran Tingkat Pengetahuan 

Pengukuran tingkat pengetahuan dapat dilakukan dengan 

wawancara/angket yang menanyakan tentang materi yang ingin diukur dan 

dilakukan penilaian terhadap kuisioner (Arikunto, 2006). Pengetahuan yang ingin 

diketahui oleh peneliti dapat disesuaikan dengan tingkat responden yang ada 

(Notoatmodjo, 2003). Menurut Arikunto (2006), pemberian skor tingkat 

pengetahuan menggunakan rumus : 

 

 

 

Keterangan: 

P = nilai prosentasi 

F = jawaban benar 

n = jumlah soal 

Hasil yang diperoleh dapat dikelompokkan menjadi empat kategori, yaitu: 

1.Baik: 76% -100% 

2.Cukup : 56% -75% 

3.Kurang baik: 40% -55% 

4.Tidak baik: < 40% 

(Nursalam, 2008) 

𝑝 =
𝐹

𝑛
 𝑋 100% 
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2.3 Konsep Dasar Perilaku 

2.3.1 Definisi Perilaku 

Perilaku manusia berasal dari golongan yang ada dalam diri manusia, 

sedang dorongan merupakan usaha untuk memenuhi kebutuhan yang ada dalam 

diri manusia (Purwanto, 1999). Perilaku manusia adalah hasil daripada segala 

macam pengalaman serta interaksi manusia dengan lingkungannya yang terwujud 

dalam bentuk pengetahuan, sikap dan tindakan (Azwar, 2011). Perilaku adalah 

semua kegiatan atau aktivitas manusia baik yang dapat diamati langsung maupun 

yang tidak dapat diamati oleh pihak luar (Notoatmodjo, 2007). 

Menurut Skinerdalam Notoatmodjo (2003) merumuskan bahwa perilaku 

merupakan respons atau reaksi seseorang terhadap stimulus (rangsangan dari 

luar). Adapun perilaku manusia antara lain:  

1. Perilaku tertutup (covert behavior) 

Perilaku tertutup terjadi bila respons terhadap stimulus tersebut masih 

belum dapat diamati orang lain (dari luar) secara jelas. Respons seseorang 

masih terbatas dalam bentuk perhatian, perasaan, persepsi, pengetahuan 

dan sikap terhadap stimulus yang bersangkutan. Bentuk unobservable 

behavior atau covert behavior yang dapat diukur adalah pengetahuan dan 

sikap. 

2. Perilaku terbuka (Overt behavior) 

Perilaku terbuka ini terjadi bila respons terhadap stimulus tersebut sudah 

berupa tindakan, atau praktik ini dapat diamati orang lain atau observable 

behavior. 

2.3.2 Latar Belakang Perilaku 

Perilaku kesehatan bertitik tolak dari kenyataan bahwa perilaku itu 

merupakan fungsi dari lima hal: 

1. Niat seseorang untuk bertindak sehubungan dengan kesehatan atau 

perawatan kesehatannya (behavior intention) 

2. Dukungan sosial dari masyarakat sekitar (social support) 

3. Ada atau tidak adanya informasi, baik tentang kesehatan maupun tentang 

fasilitas kesehatan (accessibility of information) 
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4. Otonomi pribadi yang bersangkutan dalam mengambil tindakan atau 

keputusan (personal autonomy) 

5. Situasi yang memungkinkan untuk bertindak (action situation) 

(Anies, 2006) 

Tim kerja World Health Organization (WHO), melakukan analisis terhadap 

beberapa alasan pokok yang menyebabkan seseorang berperilaku atau tidak 

berperilaku, diantaranya adalah: 

1. Pemikiran dan perasaan (thoughts and feeling), dalam bentuk 

pengetahuan, persepsi, sikap, kepercayaan dan peilaian seseorang terhadap 

objek kesehatan 

2. Adanya anjuran atau larangan dari orang penting (personal reference) 

pada kelompok referensi  

3. Sumber daya, yang mencakup fasilitas, uang, waktu, tenaga dan 

sebagainya (resources) 

4. Kebudayaan, yang berupa perilaku normal, kebiasaan, nilai-nilai dan 

penggunaan sumber-sumber di dalam masyarakat yang akan menghasilkan 

suatu pola hidup (way of life) 

(Anies, 2006). 

2.3.3 Pembentukan Perilaku 

Menurut Notoatmodjo (2003), sebelum seseorang mengadopsi perilaku 

baru dalam diri orang tersebut, terjadi proses yang beruntun, yaitu: 

1. Awareness (kesadaran), dimana orang tersebut menyadari dalam arti 

mengetahui terlebih dahulu stimulus (objek). 

2. Interest (rasa tertarik) terhadap stimulus atau objek tersebut, disini sikap 

objek mulai timbul. 

3. Evolution (menimbang-nimbang) terhadap baik dan tidaknya stimulus 

tersebut bagi dirinya. Hal ini berarti sikap responden sudah lebih baik. 

4. Trial (mencoba), dimana subjek telah berperilaku sesuai dengan 

pengetahuan, kesadaran dan sikapnya terhadap stimulus. 

5. Adaption (menerima), dimana subjek telah berperilaku baru sesuai dengan 

pengetahuan, kesadaran dan sikapnya terhadap stimulus. 
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Dari penelitian selanjutnya dikatakan bahwa perubahan perilaku tidak selalu 

melewati tahap-tahap di atas. Apabila penerima perilaku baru atau adopsi perilaku 

melalui proses seperti di atas, maka perubahan tesebut didasari oleh pengetahuan, 

kesadaran dan sikap yang positif serta perilaku tersebut bersifat langgeng (Long 

Lasting). 

Prosedur pembentukan perilaku menurut Skinner (Notoatmodjo, 2003) 

meliputi: 

1. Melakukan identifikasi tentang hal-hal yang merupakan penguat atau 

reinforcer berupa hadiah atau reward bagi perilaku yang akan dibentuk. 

2. Melakukan analisis untuk mengidentifikasi hal-hal yang membentuk 

perilaku yang dikehendaki, kemudian komponen-komponen tersebut 

disusun dalam urusan yang tepat untuk menuju terbentuknya perilaku yang 

dimaksud. 

3. Dengan menggunakan secara urut komponen-komponen itu sebagai tujuan 

sementara, mengidentifikasi reinforcer atau hadiah untuk masing-masing 

komponen tersebut. 

4. Melakukan pembentukan perilaku dengan menggunakan urutan komponen 

yang telah disusun itu. Apabila komponen pertama telah dilakukan, maka 

hadiahnya diberikan, hal ini akan mengakibatkan perilaku tersebut akan 

sering dilakukan. 

2.3.4 Macam-macam Perilaku Manusia 

Menurut Purwanto (1999), perilaku digolongkan menjadi 3 macam, yaitu:  

1. Perilaku refleks adalah perilaku yang terjadi tanpa disadari sama sekali. 

Secara umum perilaku ini bertujuan menghindari ancaman yang merusak 

keberadaan individu. 

2. Perilaku refleks bersyarat adalah perilaku yang muncul karena adanya 

perangsang tertentu, merupakan pembawaan manusia dan bisa dipelajari 

atau didapat dari pengalaman. 

3. Perilaku yang mempunyai tujuan disebut perilaku naluri yang disertai 

dengan perasaan. Ada tiga hal yang mmenyertai perilaku ini yaitu, 

pengenalan, perasaan atau emosi, dorongan, keinginan atau motif. 
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2.3.5 UpayaPerubahan Perilaku 

Notoatmodjo(2003), mengemukakan bahwa upaya perubahan perilaku 

dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu: 

1. Menggunakan kekuatan atau kekuasaan, cara ini tidak akan memberikan 

perubahan perilaku yang bertahan lama. Begitu pengawasan atau paksaan 

mengendur, timbullah kecenderungan untuk kembali pada perilaku lama. 

2. Memberi informasi, cara ini membutuhkan waktu lama karena bukan 

hanya melibatkan aktivitas motorik tapi juga perubahan persepsi atau 

sikap terhadap konsep-konsep kesehatan, dapat lebih melekat sebab meski 

tanpa pengawasan tetap akan dijalankan karena individu tersebut 

merasakan manfaatnya. 

3. Diskusi dan partisipasi, dikembangkan asumsi bahwa masyarakat bukan 

lagi sebagai subjek dari pelayanan kesehatan. Artinya masyarakat tidak 

hanya pasif menerima informasi dari petugas kesehatan, tetapi juga aktif 

mengidentifikasikan masalah kesehatan disekitarnya sekaligus 

memikirkan jalan keluarnya. Metode ini lebih berhasil dikalangan 

masyarakat yang berpendidikan menengah ke atas atau lebih bersikap 

terbuka terhadap hal-hal baru (inovatif). Proses ini terjadi karena adanya 

sistem dari luar diri seseorang yang diterima oleh sistem dalam diri 

seseorang. Perilaku manusia merupakan hubungan dari tiga orang (tridiac) 

dinamis, dan timbal balik dalam suatu model perilaku dimana faktor 

individu dan lingkungan saling berinteraki. 

2.3.6 Perubahan Perilaku 

Menurut Lawrence Green (1980) dalam Notoatmodjo (2003), perilaku 

kesehatan seseorang atau masyarakat dipengaruhi oleh 2 faktor pokok, yakni 

faktor perilaku (behavior causes) dan faktor non perilaku (non behavior causes). 

Faktor perilaku itu sendiri dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu: 

1. Faktor-faktor predisposisi (predisposing factors), yang terwujud dalam 

bentuk pengetahuan, nilai, sikap dan persepsi yang berhubungan dengan 

motivasi individu ataupun kelompok dalam masyarakat. 
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2. Faktor-faktor pendukung (enabling factors), yang terwujud dalam bentuk 

lingkungan fisik, tersedia atau tidak tersedianya fasilitas kesehatan, 

misalnya puskesmas, obat-obatan, sekolah kesehatan dan lain sebagainya. 

3. Faktor-faktor pendorong (reinforcing factors), yang terwujud dalam sikap 

dan perilaku petugas kesehatan atau petugas lain yang termasuk dalam 

kelompok referensi dari perilaku masyarakat. 

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa perilaku seseorang 

atau masyarakat tentang kesehatan ditentukan oleh pengetahuan, sikap, 

kepercayaan, tradisi dari orang atau masyarakat yang bersangkutan. Selain itu, 

ketersediaan fasilitas, sikap dan perilaku para petugas kesehatan terhadap 

kesehatan juga akan mendukung dan memperkuat terbentuknya perilaku. 

2.3.7 Cara Pengukuran Perilaku 

 Teknik skala yang dapat digunakan untuk mengukur perilaku adalah 

dengan menggunakan teknik skala Likert. Menurut Azwar (2011), teknik skala 

Likert atau metode rating yang dijumlahkan merupakan teknik skala yang 

menggunakan distribusi respon/ perilaku sebagai dasar penentuan nilai/ skala. 

Teknik skala Likert didasari oleh 2 hal, yaitu: 

1. Yang telah ditulis dapat disepakati sebagai pernyataan yang favorable 

(positif) atau pernyataan yang unfavorable (negatif). 

2. Respon/ perilaku yang diberikan oleh individu yang mempunyai perilaku 

positif harus diberi bobot atau nilai yang lebih tinggi daripada jawaban 

yang diberikan oleh responden yang mempunyai perilaku negatif. Dalam 

hal ini perilaku dikategorikan ke dalam 1 dimensi yaitu perilaku positif  

(Azwar, 2011) 

Untuk melakukan penskalaan dengan metode ini, sejumlah 

pernyataan perilaku telah ditulis berdasarkan pada rancangan skala yang 

telah ditetapkan. Responden akan diminta untuk menyatakan kesetujuan 

atau ketidaksetujuan terhadap isi pernyataan dalam lima macam kategori 

jawaban, yaitu: 

a. STS : sangat tidak setuju 

b. TS : tidak setuju 

c. R : tidak dapat menentukan atau ragu-ragu 
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d. S : setuju 

e. SS : sangat setuju 

(Sugiyono, 2009). 

  Dari kelima macam kategori respon/perilaku di atas, alternatif 

penilaian untuk item yang favorable adalah 

a. Sangat tidak setuju     1 

b. Tidak setuju      2 

c. Tidak dapat menentukan atau ragu-ragu  3 

d. Setuju       4 

e. Sangat setuju      5 

Sedangkan alternatif penilaian untuk item yang unfavorable 

adalah: 

a. Sangat tidak setuju     5 

b. Tidak setuju      4 

c. Tidak dapat menentukan atau ragu-ragu  3 

d. Setuju       2 

e. Sangat setuju      1 

(Azwar, 2011). 

 Skala Likert yang telah dinilai harus dilakukan interpretasi terhadap skor 

responden yang didapat. Menurut Azwar (2011), skor standart yang biasanya 

digunakan dalam skala model Likert adalah skor –T, yaitu: 

  

 

 Keterangan: 

 X : skor responden pada skala sikap yang akan diubah menjadi skor T

 X  : mean skor kelompok 

 S : standart deviasi kelompok 

 

 

 Nilai standart deviasi kelompok (s) dihitung dengan rumus: 

 

 

T = 50 + 10  
X − X 

s
  

S2
 = 

𝑛  f1X1
2−  f1X1 2

n(n−1)
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 Keterangan: 

 s : standar deviasi kelompok 

 n : jumlah responden 

 f1 : frekuensi skor responden 

 X1 : skor responden 

 Dari rumus diatas, skor X diubah menjadi skor –T, sehingga skor tersebut 

mengikuti skor yang memiliki mean sebesar T (mean T kelompok). 

 Skor –T hasil perhitungan tersebut dibandingkan dengan mean T 

kelompok dengan interpretasi: 

1. Apabila skor –T ≥ mean T kelompok, maka responden memiliki 

perilaku yang relatif positif atau lebih favorable dari sebagian 

besar responden dalam kelompok itu. 

2. Apabila skor –T ≤  mean T kelompok, maka responden memiliki 

perilaku yang relatif negatif atau lebih unfavorable dari sebagian 

besar responden dalam kelompok itu (Azwar, 2011). 

 

2.4 Obat 

2.4.1  Definisi Obat 

Obat merupakan sediaan atau paduan bahan-bahan yang siap digunakan 

untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistim fisiologi atau keadaan patologi 

dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, 

peningkatan, kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia (Depkes, 2009). 

2.4.2 Penggolongan Obat 

Berdasarkan peraturan menteri kesehatan RI nomor 

917/Menkes/Per/X/1999 yang kini telah diperbaiki dengan permenkes RI nomor 

917/Menkes/Per/X/2000, penggolongan obat berdasarkan keamanannya terdiri 

dari obat bebas, bebas terbatas, obat wajib apotik, obat keras, psikotropik, dan 

narkotik. Tetapi obat yang diperbolehkan dalam swamedikasi hanyalah golongan 

obat bebas dan obat bebas terbatas, dan obat wajib apotik. 

2.4.3 Obat Bebas 

Obat golongan ini merupakan obat yang termaksud relatif paling aman, 

dapat diperoleh tanpa resep dokter, selain di apotik juga dapat diperoleh di 
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warung-warung. Obat bebas dalam kemasannya ditandai dengan lingkaran warna 

hijau. Contohnya parasetamol, asetosal, vitamin C, antasida daftar obat esensial 

(DOEN) dan obat batuk hitam (OBH) (Depkes, 2008). 

2.4.4 Obat Bebas Terbatas 

Golongan  obat  ini  disebut  juga  obat  W  (Waarschuwing)  yang  artinya 

waspada. Diberi nama obat bebas terbatas karena  ada batasan jumlah dan kadar 

dari zat  aktifnya.  Seperti  Obat  Bebas,  Obat  Bebas  Terbatas  mudah  

didapatkan  karena dijual bebas dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Meskipun  

begitu  idealnya  obat  ini  hanya  dijual  di  apotek  atau  toko  obat berizin  yang  

dikelola  oleh  minimal  asisten  apoteker  dan  harus  dijual  dengan 

bungkus/kemasan  aslinya. Oleh karenanya, obat bebas terbatas dijual dengan 

disertai beberapa peringatan  dan  informasi  memadai  bagi  masyarakat  luas.  

Obat  ini  dapat  dikenali lewat  lingkaran  biru  dengan  garis  tepi  berwarna  

hitam  yang  mengelilingi.  Contoh obat  bebas  terbatas  :  obat  batuk,  obat  flu,  

obat  pereda  rasa  nyeri,  obat  yang mengandung antihistamin (Depkes, 2006). 

Tanda peringatan selalu tercantum pada kemasan obat bebas terbatas, 

berupa empat persegi panjang berwarna hitam dan berukuran panjang 5 cm, lebar 

2 cm dan memuat pemberitahuan berwarna putih sebagai berikut: 

1. P.No.1: Awas! Obat Keras. Bacalah aturan memakainya.  

2. P. No. 2: Awas! Obat keras. Hanya untuk kumur, jangan ditelan.  

3. P. No. 3: Awas! Obat keras. Hanya untuk bagian luar badan.  

4. P. No. 4: Awas! Obat keras. Tidak boleh ditelan.  

5. P. No. 5: Awas! Obat keras. Hanya untuk kumur, jangan ditelan.  

6. P. No. 6: Awas! Obat keras.Obat wasir jangan ditelan (Depkes, 2008). 

2.4.5 Obat Wajib Apotik 

Obat wajib apotik adalah obat yang dapat diserahkan oleh apoteker kepada 

pasien tanpa resep dokter. Apoteker di apotik dalam melayani pasien yang 

memerlukan obat diwajibkan memenuhi ketentuan dan batasan tiap jenis obat 

perpasien yang disebutkan pada obat wajib apotek, dimana yang bersangkutan 

wajib membuat catatan pasien serta obat yang akan diserahkan, dan dapat 

memberikan informasi yang meliputi dosis, kontraindikasi, efek samping, dan 

aturan pakainya (Depkes, 2008). 
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2.5 Diare 

2.5.1  Pengertian Diare 

Diare adalah frekuensi dan likuiditas buang air besar (BAB) yang 

abnormal. Frekuensi dan konsistensi BAB bervariasi dalam dan antar individu. 

Sebagai contoh, beberapa individu defekasi tiga kali sehari, sedangkan lainnya 

hanya dua atau tiga kali seminggu (Sukandar, 2009). Definisi lain dari Diare 

adalah suatu kondisi dimana seseorang buang air besar dengan konsistensi lembek 

atau cair, bahkan dapat berupa air saja dan frekuensinya lebih sering (biasanyatiga 

kali atau lebih) dalam satu hari (Aditama, 2011). Definisi lain diare adalah buang 

air besar (defekasi) dengan tinja berbentuk cair atau setengah cair (setengah 

padat), kandungan air tinja lebih banyak dari biasanya lebih dari 200g atau 

200ml/24 jam dan feses cair (Smeltzer, 2001). Definisi dengan memakai kriteria 

frekuensi, yaitu buang air besar encer lebih dari 3 kali per hari. Buang air besar 

encer tersebut dapat atau tanpa disertai lendir dan darah (Zein, 2004).  

2.5.2  Epidemologi Diare 

Diare akut merupakan masalah umum ditentukan diseluruh dunia. Di 

Amerika serikat keluhan diare menempati peringkat ketiga dari daftar keluhan 

pasien pada ruang praktek dokter, sementara dibeberapa rumah sakit di Indonesia 

data menunjukan diare akut karena infeksi terdapat peringkat pertama sampai 

dengan ke empat pasien dewasa yang datang berobat kerumah sakit (Zein, 2004) 

Di negara maju diperkirakan insiden sekitar 0,5–2 episode/orang/tahun 

sedangkan di negara berkembang lebih dari satu. Di USA dengan penduduk 

sekitar 200 juta diperkirakan 99 juta episode diare akut pada dewasa terjadi setiap 

tahunnya. Ada sekitar 4 miliar kasus diare akut setiap tahun dengan mortalitas 3-4 

juta pertahun. Bila angka itu terapkan di indonesia, setiap tahun sekitar 400 juta 

episode diare pada orang dewasa per tahun (Adyanastri, 2012) 

2.5.3  Etiologi Diare 

Diare muncul karena banyak penyebab, antara lain bakteri, virus atau 

parasit, obat-obat tertentu, alergi makanan, dan penyakit yang mempengaruhi 

lambung, usus kecil atau usus besar. Dalam banyak kasus penyebabnya tidak 

dapat diketahui secara pasti. Bakteri dan parasit dapat menjadi penyebab diare 

melalui makanan yang terkontaminasi. Obat-obatan yang dapat menjadi penyebab 
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diare adalah golongan antibiotik. Penyebab diare secara klinis dalam 6 golongan 

besar yaitu infeksi (disebabkan oleh bakteri, virus, atau infestasi parasit), 

malabsorpsi, alergi, keracunan, imunodefisiensi dan sebab-sebab lainnya (Depkes 

RI, 2011). 

 Penyebab yang sering ditemukan di lapangan ataupun secara klinis adalah 

diare yang disebabkan infeksi dan keracunan (Fauziah, 2013).  

Penyebab diare infeksi dapat dikelompokkan menjadi : 

1. Virus : Golongan Enterovirus – echoviruses yaitu Entero 

cytopathogenic, Poliomyelitis, dan Coxackle (Widjaja, 2012). 

Adenovirus, Human retrovirus, Rotavirus, Astrovirus, Trichuris, 

Oxyuris. 

2. Bakteri : Escherichia coli, Shigella sp dan Vibrio cholera,Salmonella, 

compylobacter, Yersinia enterocolitica, aeromonas (Shetty et all, 

2009). 

3. Protozoa : Entamoeba histolytica, Giardia lamblia, Cryptosporidium, 

Trichomonas hominis (Widoyono, 2008). empedu intralumen 

mengurang. 

2.5.4  Patofisiologi Diare 

 Diare adalah kondisi ketidak seimbangan absorpsi, sekresi air dan 

elektrolit. Terdapat 3 mekanisme patofisiologis yang mengganggu keseimbangan 

air dan elektrolit yang mengakibatkan terjadinya diare (Sukandar et al, 2009) 

yaitu: 

1. Perubahan transport ion aktif yang disebabkan oleh penurunan 

absorpsi natrium atau peningkatan sekresi klorida. 

2. Perubahan motilitas usus. 

3. Peningkatan tekanan hidrostatik jaringan. 

2.5.5  Langkah-Langkah Mengobati Diare 

1. Rehidrasi 

Pemberian cairan intravena dalam kasus dehidrasiberat atau syok. 

Garam rehidrasi oral (oralit) solusi untuk dehidrasi moderatatau tidak 

moderat. Oralit merupakan campuran dari airmatang, garam dan gula, 
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yang dapat dibuat dengan aman di rumah. Oralit diserap di usus kecil 

dan menggantikan air dan elektrolit yang hilangdalamfeses. 

2. Suplemen Zinc 

Suplemen seng mengurangi durasi dari episode diare sebesar 25% dan 

berkaitan dengan penurunan 30% dalam volume tinja. 

3. Makanan yang kaya gizi 

Diare dapat diatasi dengan terus memberikan makanan yang kaya gizi 

termasuk ASI. 

4. Konsultasi petugas kesehatan jika ada tanda-tanda dehidrasi.(WHO, 

2009) 

2.5.6 Pengatasan Diare Sebagai Pertolongan Pertama Dirumah 

 Cairan oralit diberikan sebagai pengganti cairan yang hilang, ditambah 

dengan makanan-makanan yang berkuah seperti sop, sayur bening, atau air tajin. 

Hindari dulu makanan yang terlalu manis karena dapat meningkatkan keparahan 

diare. Oralit dapat dibeli di apotek, dan sebaiknya disediakan di rumah. Jika tidak 

ada oralit, bisa digantikan dulu dengan larutan gula-garam. Cara membuatnya, 

setengah liter air matang ditambah dengan sejimpit garam dan satu sendok teh 

gula. Aduk rata dengan sendok yang bersih. Sebaiknya dicicipi dulu, kira-kira 

rasanya adalah seperti air mata (Ikawati, 2010). 

2.5.7 Contoh Obat Diare 

Tabel II.1 Contoh Obat Diare 

Golongan Obat Nama Generik Kandungan Nama Dagang 

Antimotilitas 

 

Loperamide Loperamide Hcl 

2mg 

 

Amerol, Bidium, 

Colidium, Diadium, 

Diaramid, Diasec, 

Etadium, Gradilex, 

Inamid, Imodium, 

Imodan, Imolex, 

Imomed, Imosa, 

Lexadium, Lodia, 

Lopamid, Loremid, 

Mecodiar, Motilex, 

Normoti, Novadium, 

Primodiar, Primodium, 

Renami, Rhomuz, 

Tracodia, Zeroform. 
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Adsorben a. Kaolin-

pectin 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Attapulgite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Dioctahedral

smectite 

a. Kaolin 550mg, 

pectin 20mg. 

b. Kaolin 700mg, 

pectin 50mg. 

c. Per 15ml Kaolin 

700mg, pectin 

66mg. 

d. Kaolin 986mg, 

pectin 40mg. 

 

a. Attapulgit koloid 

aktif 

b. Attapulgite 

600mg, pectin 

50mg 

c. Activated 

colloidal attapulgit 

650mg, pectin 

50mg 

d. Per 5ml kaolin 

1000mg, pectin 

40mg. 

e. Attapulgite 

700mg, pectin 

50mg 

f. Activated 

attapulgite. 

g. Attapulgite 

600mg, pectin 

50mg 

h. Activated 

colloidal ttapulgit 

650mg, pectin 

50mg. 

i. Activated 

colloidal 

attapulgite 600mg, 

pectin 50mg 

j. Attapulgite 

650mg, pectin 

50mg 

k. Attapulgite 

 

l. Dioctahedral 

smectite 3g 

a. Neo Diaform 

 

b. Neo Kaocitin 

 

c. Neo Kaolana syrup 

 

d. Neo Kaominal syrup  

 

 

 

a. Biodiar 

 

b. Diagit 

 

 

c. Entrostop 

 

 

 

d. nvois-FB 

 

 

e. Guanistrep 

 

 

f. Molagit 

 

g. New Diatabs 

 

 

h. Neo Diastop 

 

 

 

i. Neo Entrostop  

 

 

 

j. Neo Envios  

 

 

k. Selediar kaplTeradi 

 

l. Smecta 

 

Antisekretori Bismuth  

subsalicylate 

Bismuth subsalicylate  

125mg  

New sybarin  

Stobio 

Rehidrasi dan  a. Oralit a. Natrium klorida a. Alphatrolib 

Lanjutan 

Lanjutan 
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maintenance  

cairan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Zinc  

 

0,52g, kalium 

klorida 0,3g, 

trinatrium sitrat 

dihidrat 0,58g, 

glukosa anhidrat 

2,7g dan bahan 

tambahan 

secukupnya.  

a. Zn sulphate 

 

 

b. Zn sulphate 

monohydrate 

c. Zn sulphate 

heptahydrate setara 

dg Zn elemental 

20mg 

d. Zn sulphate 

heptahidrat setara 

dg Zn. 

Aqualyte 

Bioralit 

Corsalit 

Pharolit 

 

 

 

 

a. Interzinc 

L-Zinc 

Orezinc 

b. Zanic 

Zincare 

c. Zircum Kid 

 

 

 

d. Zirea 

 

Antimoeba Paromomycin 

sulfate 

Paromomycin sulfate Gabbryl 

Antibiotik a. Amoxicillin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Cefadroxil 

 

 

 

c. Polymixin E 

Sulphate 

 

d. Erythromisi

n 

 

 

 

 

 

 

 

a. Amoksisillin 

(trihidrat) 

250mg;500mg/kaps

ul; 250mg/disperta; 

125mg/5ml;250mg/

5ml sirup kering; 

100mg/ml tetes 

pediatric;1g/vial 

serbuk injeksi 

(sebagai natrium). 

b. Sefadroksil 

250mg;500mg/kaps

ul; 125mg/5mml 

sirup. 

c. Colistin sulfate 

 

 

d. Eritromisin stearat 

setara 

denganEritromisin 

250mg/kapsul; 

500mg/kaplet 

filcocap;Eritromisin 

etilsuksinat setara 

Eritromisina 

200mg/5ml sirop 

a. Amoxan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Cefadroxil  

 

 

 

c. Colistine  

 

 

d. Erysanbe; Erysanbe 

chew  

 

 

 

 

 

 

 

Lanjutan 
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e. Nifuroxazid

e 

 

kering; 

200mg/tablet 

kunyah. 

e. Nifuroxazide 

250mg/5m 

 

 

 

 

e. Nifura 

Kotrimoksazole 

 

f. Trimetoprim 

dan 

sulfametoks

azol. 

f. Trimetoprim dan  

Sulfametoksazol 80mg 

dan 400mg,  

160mg dan 

800mg/tablet; 40mg 

dan 200mg/5ml 

suspensi 

f. Sanprima; Sanprima 

Forte 

 

(MIMS vol.14, 2013;Farthing et al, 2012) 

Tabel II.2 Contoh Obat Diare untuk swamedikasi 

Obat Contoh merek dagang Rute Dosis 

Karbon aktif Norit®, Bekarbon®  Oral a. Pada anak usia 12 tahun 

atau lebih dan dewasa : 

25-100g. 

b. Pada anak usia 1-12 

tahun : 25-50 g atau 0.5-1 

gram per kilogram berat 

badan. 

Attapulgit 

 

Biodiar®, Neo Enterodiastop®, 

New Diatabs®, Teradi®, Neo 

Enterodine®  

Oral 

 

a. Pada dewasa dan anak 

12 tahun atau lebih : 2 

tablet setelah BAB, 

maksimum 12 tablet 

sehari. 

b. Anak usia 6-12 tahun : 1 

tablet setelah BAB, 

maksimum penggunaan 6 

tablet sehari. 

Kaolin & 

pektin  

 

 

Diaend®, Envios-fb®,  Neo 

Diaform®, Neo Kaocitin®, Neo 

Kaolana®, Kanina®, Kaolimec®, 

Neo Kaocitin®, Neo Kaominal®, 

Oral a. Bayi: 6 - 12 bln: 1 

sendok takaran, 1 kali 

sehari  

b. Anak-anak: 1 - 3 thn: 1 

Lanjutan 
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 Opidiar®, Omegdiar®  sendok takaran, 2 kali 

sehari  

3 - 10 thn: 2 sendok 

takaran, 2 - 3 kali sehari  

c. Dewasa: 2 sendok 

takaran, 3 - 4 kali sehari 

Attapulgit & 

pektin 

 

Diagit®, Entrogard®, 

Entrostop®, Licopec®, 

Molagit®, Neo Diastop®, Neo 

Entrostop®, Neo Envios® 

Oral a. Dewasa dan anak usia 

12 tahun atau lebih : 2 

tablet setelah BAB, 

maksimal 12 tablet sehari. 

b. Anak usia 6-12 tahun : 1 

tablet setelah BAB, 

maksimal 6 tablet sehari. 

Ekstrak 

daun jambu, 

kunyit,  

Diapet®, Fitodiar®, Anstrep®, 

Antrexol®, Diarem®, 

Entrodiar®, Lesdiar®, 

Primadia®  

Oral a. Pada dewasa dan anak-

anak sehari 2 kali @2 

kapsul. 

b. Pada penyembuhan 

diare akut 2 kali @2 

kapsul, dengan selang 

waktu 1 jam 

Oralit Oralit  a. <1 tahun : diberikan 

sebanyak 50-100 ml 

b. 1-4 tahun : diberikan 

sebanyak 100-200 ml 

c. >5 tahun : diberikan 

sebanyak 200-300 ml 

d. Dewasa : diberikan 

sebanyak 300-400 ml 

(Mims vol.14, 2013;Farthing et all, 2012) 

Pada ibu hamil penggunaan obat kombinasi kaolin-pektin dan attapulgit 

merupakan pilihan yang tepat dikarenakan obat tersebut tidak akan mempengaruhi 
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kehamilan, tetapi pemberian kaolin yang berkelanjutan dan sering bias 

menghambat absorbsi zat besi pada tubuh (Depkes  RI., 2008) 

2.5.8 Jenis dan Mekanisme Obat Diare 

2.5.8.1 Adsorben 

Obat-obat adsorben seperti kaolin, pectin, metilselulosa dan atapulgit 

yang diaktifkan, magnesium alumunium silikat, digunakan secara luas 

untuk mengendalikan diare, walaupun efektivitasnya belum 

didokumentasikan dengan percobaan klinik yang terkontrol. Diduga obat-

obat ini bekerja dengan mengadsorbsi toksin intestinal atau 

mikroorganisme, atau dengan melapisi atau melindungi mukosa intestinal. 

Obat-obat ini kurang efektif dibandingkan dengan obat-obat antimotilitas 

dan dapat mengganggu absorbsi obat-obat lain (Mycek, 2001).  

Contoh: pectin 

Sediaan yang beredar: kombinasi atapulgit dan pectin 

1. Neo Entrostop® (Kalbe Farma) 

Kandungan : atapulgit 650 mg, pectin 50 mg 

Indikasi: antidiare 

2. Molagit® 

Kandungan :atapulgit 700 mg, pektin 50 mg 

Indikasi: Untuk pengobatan simptomatik pada diare yang tidak 

diketahui penyebabnya. 

Dosis :  

a. Dewasa 2 tab setiap sesudah buang air besar, maksimum 12 tab 

dalam 24 jam 

b. Anak 6-12 th: 1 tab setiap setelah buang air besar maksimum 6 tab 

dalam 24 jam. (Anonim, 2011) 

2.5.8.2 Larutan Oral Rehidrasi 

Oral Rehydration Solution (ORS) atau oralit digunakan pada kasus 

diare ringan sampai sedang. Rehidrasi dengan menggunakan ORS harus 

dilakukan secepatnya yaitu 3 –4 jam untuk menggantikan cairan serta 

elektrolit yang hilang selamadiare untuk mencegah dehidrasi. Cara kerja 

dari ORS adalah dengan menggantikan cairan serta elektrolit yang 
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hilangkarena diare dan muntah, namun ORS tidak untuk mengobati gejala 

diare (Nathan, 2010). 

Cara membuat oralit (Kementrian Kesehatan R.I, 2011) : 

a. Mencuci tangan dengan sabun dan bilas dengan air hingga bersih 

b. Menyediakan 1 gelas air minum (200 ml) 

c. Dipastikan oralit dalam keadaan bubuk kering 

d. Dimasukkan 1 bungkus oralit ke dalam air minum di gelas 

e. Diaduk cairan oralit sampai larut 

f. Dilarutkan oralit jangan disimpan lebih dari 24 jam 

2.5.8.3 Zinc 

Zinc merupakan salah satu mikronutrien yang penting dalam tubuh. 

Zinc dapat menghambat enzim INOS (Inducible Nitric Oxide Synthase), 

dimana eksresi enzim ini meningkat selama diare dan mengakibatkan 

hipersekresiepitel usus. Zinc juga berperan dalam epitelisasi dinding usus 

yang mengalami kerusakan morfologi dan fungsi selama kejadien diare 

(Agtini, 2011). 

2.5.8.4 Demulcent 

Mekanisme kerja: meningkatkan konsistensi isi usus 

Contoh: pectin 

Sediaan yang beredar: kombinasi atapulgit dan pectin 

a. Neo Entrostop® (Kalbe Farma) 

Kandungan: atapulgit 650 mg, pectin 50 mg 

Indikasi: antidiare 

b. Molagit® 

Kandungan:atapulgit 700 mg, pektin 50 mg 

Indikasi:untuk pengobatan simptomatik pada diare yang tidak 

diketahui penyebabnya. 

Dosis: 

 Dosis dewasa 2 tab setiap sesudah buang air besar, maksimum 

12 tab dalam 24 jam 

 Anak 6-12 th: 1 tab setiap setelah buang air besar maksimum 6 

tab dalam 24 jam (Anonim, 2011) 
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2.5.9  Takaran Pemakaian Oralit Pada Diare 

Tabel II.3 Takaran Pemakaian Oralit 

Keadaan Diare Umur 

Tidak ada 

dehidrasi 

(mencegah 

dehidrasi) 

Dengan dehidrasi 

(Mengatasi 

dehidrasi) 

< 1 Tahun > 1-4 Tahun 5-12 Tahun Dewasa 

Setiap kali BAB beri oralit 

100 ml 

(0,5 gelas) 

200 ml 

(1 gelas) 

300 ml 

(1,5 gelas) 

400 ml 

(2 gelas) 

3 jam pertama beri oralit 

300 ml 

(1,5 gelas) 

600 ml 

(3 gelas) 

1,2 L 

(6 gelas) 

2,4 L 

(12 gelas) 

Setiap kali BAB berikan oralit 

100 ml 

(0,5 gelas) 

200 ml 

(1 gelas) 

300 ml 

(1,5 gelas) 

400 ml 

(2 gelas) 

Sumber: (Muntifa, 2012) 

Penyimpanan oralit dalam suhu ruangan (15-25
O
C), hindari dari cahaya 

langsung, hindari dari panas, simpan di tempat yang kering. Larutan dari beberapa 

garam natrium, termasuk Natrium Klorida, dapat menyebabkan lepasnya partikel 

padat dari wadah gelas, dan larutan yang ada partikelnya tidak boleh digunakan 

(Informatorium obat generik). 

 

2.6 Apotek 

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

1027/Menkes/SK/IX/2004, apotek adalah tempat tertentu, tempat dilakukan 

pekerjaan kefarmasian dan penyaluran sediaan farmasi, serta perbekalan 

kesehatan lainnya kepada masyarakat. Apotek harus dikelola oleh seorang 

apoteker yang profesional. Pelayanan kefarmasian di apotek saat ini telah 

mengarah pada pelayanan komprehensif yang bertujuan untuk meningkatkan 

kualitas hidup dari pasien (Dinkes, 2004). 

Standar pelayanan kefarmasian di apotek mencakup pengelolaan sumber 

daya dan pelayanan pasien. Pengelolaan sumber daya di apotek meliputi (Dinkes, 
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2004) : 

 

1. Sumber daya manusia  

Apoteker pengelola apotek harus memiliki kemampuan menyediakan dan 

memberikan pelayanan yang baik, mengambil keputusan yang tepat, 

kemampuan berkomunikasi antar profesi, menempatkan diri sebagai pimpinan, 

kemampuan mengelola SDM secara efektif, selalu belajar sepanjang karir, dan 

membantu memberi pendidikan dan memberi peluang untuk meningkatkan 

pengetahuan yang tepat. 

2. Sarana dan prasarana 

Apotek berlokasi di daerah yang mudah dikenali oleh masyarakat. Papan 

petunjuk terdapat di halamannya dan dengan jelas tertulis kata apotek. 

Pelayanan produk kefarmasian diberikan di tempat yang terpisah dari aktivitas 

pelayanan dan penjualan produk lain. Masyarakat harus diberi akses secara 

langsung dan mudah untuk memperoleh informasi dan konseling. Apotek juga 

harus memiliki ruang tunggu yang nyaman, tempat untuk mendisplai 

informasi, ruangan tertutup untuk konseling, serta lemari untuk menyimpan 

catatan medikasi pasien, ruang racikan, dan keranjang sampah untuk staf 

maupun pasien 

3. Pengelolaan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan lainnya 

Pengelolaan ini meliputi perencanaan, pengadaan, penyimpanan, dan 

pelayanan. Pengeluaran obat menggunakan sistem FIFO (First In First Out) 

dan FEFO (First Expired First Out). 

4. Administrasi 

Kegiatan administrasi meliputi administrasi umum dan administrasi pelayanan. 

Administrasi umum mencakup pencatatan, pengarsipan, pelaporan narkotika, 

psikotropika, dan dokumentasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun 

administrasi pelayanan mencakup pengarsipan resep, pengarsipan catatan 

pengobatan pasien, dan pengarsipan hasil monitoring penggunaan obat. 

Pelayanan yang dilakukan di apotek meliputi (Dinkes, 2004) : 

1. Pelayanan resep 

a. Skrining resep, meliputi persyaratan administratif, kesesuaian 
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farmasetika, dan pertimbangan klinis 

b. Penyiapan obat, meliputi peracikan, etiket, kemasan obat yang 

diserahkan, penyerahan obat, informasi obat, konseling, dan monitoring 

penggunaan obat. 

2. Promosi dan edukasi 

Apoteker harus berpartisipasi secara aktif dalam promosi dan edukasi. 

Apoteker ikut membantu diseminasi informasi, antara lain dengan 

penyebaran leaflet/brosur, poster, penyuluhan, dan lain-lainnya. 

3. Pelayanan residensial (home care) 

Apoteker sebagai care giver diharapkan juga dapat melakukan pelayanan 

kefarmasian yang bersifat kunjungan rumah, khususnya untuk kelompok 

lansia dan pasien dengan pengobatan penyakit kronis lainnya. Dalam 

menjalankan aktivitas ini, apoteker harus membuat catatan berupa catatan 

pengobatan (medication record). 

 


