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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 dapat 

diartikan secara sederhana sebagai upaya seseorang untuk mengobati dirinya 

sendiri. Swamedikasi menjadi alternatif yang banyak dipilih masyarakat untuk 

meredakan/menyembuhkan keluhan kesehatan ringan atau untuk meningkatkan 

keterjangkauan akses terhadap pengobatan (Kartajaya, 2011). Swamedikasi adalah 

perawatan masalah kesehatan secara umum dengan obat-obatan yang didesain 

khusus dan diberi label untuk digunakan tanpa pengawasan medis dan disetujui 

aman dan efektif untuk penggunaannya (Anonim, 2009). 

Menurut Permenkes No.919/MENKES/PER/X/1993, secara sederhana 

swamedikasi adalah upaya seseorang dalam mengobati gejala sakit atau penyakit 

tanpa berkonsultasi dengan dokter terlebih dahulu. Namun bukan berarti asal 

mengobati, justru pasien harus mencari informasi obat yang sesuai dengan 

penyakitnya dan apoteker yang bisa berperan di sini. Apoteker bisa memberikan 

informasi obat yang objektif dan rasional. Swamedikasi boleh dilakukan untuk 

kondisi penyakit yang ringan, umum dan tidak akut. Setidaknya ada lima 

komponen informasi yang diperlukan untuk swamedikasi yang tepat 

menggunakan obat modern, yaitu pengetahuan tentang kandungan aktif obat, 

indikasi, dosis, efek samping, dan kontra indikasi (Anonim, 2010). 

Pada pelaksanaannya swamedikasi dapat menjadi sumber terjadinya 

kesalahan pengobatan (medication error) karena keterbatasan pengetahuan 

masyarakat akan obat dan penggunaannya. Dalam hal ini Apoteker dituntut untuk 

dapat memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat sehingga masyarakat 

dapat terhindar dari penyalahgunaan obat. Masyarakat cendrung hanya 

mengetahui merek dagang obat tanpa mengetahui zat berkhasiatnya (Depkes RI, 

2006). 
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2.1.2 Alasan melakukan Swamedikasi 

Praktek swamedikasi menurut WHO (World Health Organization) dalam 

Zeenot& Stephen (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 (Sukasediati, 2000). 

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 (Djunarko dan Hendrawati, 2011) 

d. Faktor kesehatan lingkungan 

Dengan adanya praktek sanitasi yang baik, pemilihan nutrisi yang tepat 

serta lingkungan perumahan yang sehat, meningkatkan kemampuan 

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 (Depkes, 2009). 
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2.1.3 Tanggung Jawab dalam Swamedikasi  

Tangung jawab dalam melakukan swamedikasi menurut (WHO) World 

Health Organization terdiri dari dua yaitu (WHO, 1998) : 

Pengobatan yang digunakan harus terjamin keamanan, kualitas dan 

keefektifannya. 

a. Pengobatan yang digunakan diindikasikan untuk kondisi yang dapat 

dikenali sendiri dan untuk beberapa macam kondisi kronis dan tahap 

penyembuhan (setelah diagnosis medis awal). Pada seluruh kasus, obat 

harus didesain spesifik untuk tujuan pengobatan tertentu dan memerlukan 

bentuk sediaan dan dosis yang benar. 

b. Masalah-masalah yang umum dihadapi pada swamedikasi antara lain sakit 

kepala, batuk, sakit mata, konstipasi, diare, sakit perut, sakit gigi, penyakit 

pada kulit seperti panu, sakit pada kaki dan lain sebagainya. 

2.1.4 Kriteria obat yang digunakan dalam Swamedikasi 

Obat-obat yang dapat digunakan di dalam swamedikasi sering disebut 

sebagai obat-obatan over-the-counter (OTC) dan dapat diperoleh tanpa resep 

dokter (World Self-Medication Industry). Bagi sebagian orang, beberapa produk 

obat OTC dapat berbahaya ketika digunakan sendiri atau dikombinasikan dengan 

obat lain. Meskipun demikian, beberapa obat OTC sangat bermanfaat didalam 

pengobatan sendiri untuk masalah kesehatan yang ringan hingga sedang 

(Fleckenstein dkk, 2011). 

Obat yang diserahkan tanpa resep harus memenuhi kriteria berikut 

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

1. Tidak dikontraindikasikan untuk penggunaan 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. 
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5. Obat yang dimaksud memiliki rasio khasiat keamanan yang dapat 

dipertanggung jawabkan untuk pengobatan sendiri. 

 

2.1.5 Hal-hal yang Harus Diperhatikan dalam Melakukan 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 digunakan 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. 

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). 

 

2.1.6 Penggunaan Obat Secara Rasional 

Penggunaan obat yang rasional difokuskan pada empat aspek kesesuaian 

yang utama yaitu obat yang sesuai (correct medicines), dosis obat yang sesuai 

(correct dose), lama pengobatan yang sesuai (correct duration) dan harga yang 
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sesuai (correct cost). Obat yang sesuai didefinisikan sebagai penggunaan obat 

yang didasarkan atas keluhan klinis pasien dan tidak berlebihan yang secara klinis 

sesungguhnya tidak diperlukan. Kesesuaian dosis dan lama penggunaan 

dimaksudkan sebagai dosis yang ditetapkan dengan didasarkan kepada kebutuhan 

masing-masing pasien, termasuk jangka waktu pemberian obat yang benar sesuai 

petunjuk penggunaan obat yang benar. Sedangkan yang dimaksud dengan 

kesesuaian harga adalah harga terendah bagi pasien dalam pemilihan obat yang 

tersedia (WHO, 2006). 

Kriteria penggunaan obat yang rasional adalah sebagai berikut (Depkes RI, 

2008) : 

a. Tepat diagnosis artinya obat diberikan sesuai dengan diagnosis. Apabila 

diagnosis tidak ditegakkan dengan benar maka pemilihan obat akan salah. 

b. Tepat indikasi penyakit artinya obat yang diberikan harus yang tepat bagi 

suatu  penyakit.  

c. Tepat pemilihan obat artinya obat yang dipilih harus memiliki efek terapi 

sesuai dengan penyakit.   

d. Tepat dosis artinya dosis, jumlah, cara, waktu dan lama pemberian obat 

harus tepat.  

 

2.2. Obat 

2.2.1  Definisi Obat 

Obat merupakan sedian 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 (Depkes RI, 2005). Obat adalah bahan 

atau panduan bahan-bahan yang siap digunakan untuk mempengaruhi atau 

menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan 

diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan 

kontrasepsi (Presiden RI, 1992). 
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2.2.2   Penggolongan Obat 

 

Obat-obat yang diijinkan dalam swamedikasi meliputi: obat bebas, obat 

bebas terbatas, dan obat wajib apotek (OWA) (Depkes RI, 2006): 

 

1) Obat Bebas  

 

 

Contoh : New Diatabs®, New Entrostop®, Neo Kaolana®, Biodiar®, 

Guanistrep®, Kaopectat®. 

 

 

Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli 

tanpa resep dokter. Tanda khusus pada kemasan dan etiket obat bebas adalah 

lingkaran hijau dengan garis tepi berwarna hitam. 

2) Obat Bebas Terbatas  

 

 

Obat bebas terbatas adalah obat yang sebenarnya termasuk obat keras 

tetapi masih dapat dijual atau dibeli bebas tanpa resep dokter, dan disertai 

dengan tanda peringatan. Tanda khusus pada kemasan dan etiket obat bebas 

terbatas adalah lingkaran biru dengan garis tepi berwarna hitam. Tanda 

peringatan yang terdapat pada obat bebas terbatas berupa persegi panjang 

dengan huruf putih pada dasar hitam yang terdiri dari enam macam, yaitu:  

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

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

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

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

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

f. P. No. 6: Awas! Obat keras. Obat wasir jangan ditelan. 
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3) Obat Keras dan Psikotropika  

 

 

Contoh : Nifudiar®, Imodium®, Lopamid®, Loperamid® (generik), Lodia® 

Obat keras adalah obat yang hanya dapat dibeli di apotek dengan resep 

dokter. Tanda khusus pada kemasan dan etiket adalah huruf K dalam 

lingkaran merah dengan garis tepi berwarna hitam. Obat psikotropika adalah 

obat keras baik alamiah maupun sintetis bukan narkotik, yang berkhasiat 

psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang 

menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.  

4. Obat Narkotika  

 

 

Obat narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan 

tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan 

penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai 

menghilangkan rasa nyeri, dan menimbulkan ketergantungan. 

Untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan penggunaan obat yang 

salah, tidak tepat, dan tidak rasional akibat pengaruh promosi melalui 

iklan.Pemerintah melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap 

penyebaran informasi obat, termasuk periklanan obat. Dalam periklanan obat, 

masalah yang dihadapi relatif kompleks karena aspek yang dipertimbangkan 

tidak hanya menyangkut kriteria etis periklanan, tetapi juga menyangkut 

manfaat-resikonya terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat luas.Oleh 

karena itu isi, struktur, maupun format pesan iklan obat perlu dirancang 

dengan tepat agat tidak menimbulkan presepsi dan interprestasi yang salah 

oleh masyarakat luas (Anonim, 2007). 

 

2.2.3 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 



 

 

 

 

 

 

 

                                     

11 
 

 
 

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 RI, 2008). 

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan NO. 347/ MENKES/SK/VII/1990 

Tentang Obat Wajib Apotek yaitu obat keras yang dapat diserahkan oleh apoteker 

kepada pasien di apotek tanpa resep dokter. Berikut beberapa ketentuan yang 

harus dipatuhi apoteker dalam memberikan obat wajib apotek kepada pasien. 

a. Apoteker berkewajiban untuk melakukan pencatatan yang benar 

mengenai data pasien, mencakup nama, alamat, umur, dan penyakit 

yang sedang dideritanya. 

b. Apoteker berkewajiban untuk memenuhi ketentuan jenis sekaligus 

jumlah yang bisa diserahkan kepada pasien, sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku, yang diatur oleh Keputusan Pemerintah Kesehatan 

tentang OWA. 

c. Apoteker berkewajiban memberikan informasi yang benar tentang obat 

yang diserahkan, mencakup indikasi, kontra-indikasi, cara pemakaian, 

cara penyimpanan, dan efek samping yang tidak diinginkan yang 

paling dimungkinkan akan timbul sekaligus tindakan yang disarankan 

apabila hal itu memang benar-benar terjadi (Menkes, 1990) 

2.3 Diare 

2.3.1 Pengertian Diare 

Diare adalah suatu konsdisi terjadinya peningkatan frekuensi dan penurunan 

konsistensi dari tinja dibandingkan dengan keadaan normal individu. Misalnya 

beberapa individu buang air besar sebanyak tiga kali sehari, sementara yang lain 

buang air besar hanya dua atau tiga kali perminggu. Kebanyakan diare akut 

disebabkan oleh infeksi virus, bakteri, atau protozoa (Suharyo, 2008). 

Orang yang mengalami diare akan kehilangan cairan tubuh sehingga 

menyebabkan dehidrasi tubuh. Hal ini membuat tubuh tidak dapat berfungsi 

dengan baik dan dapat membahayakan jiwa, khususnya pada anak dan orang tua. 

Selain itu diare merupakan mekanisme perlindungan tubuh untuk mengeluarkan 
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sesuatu yang merugikan atau racun dari dalam tubuh, namun banyaknya cairan 

tubuh yang dikeluarkan bersama tinja akan mengakibatkan dehidrasi yang dapat 

berakibat kematian. Oleh karena itu, diare tidak boleh dianggap sepele, keadaan 

ini harus dihadapi dengan serius mengingat cairan banyak keluar dari tubuh, 

sedangkan tubuh manusia pada umumnya 60% terdiri dari air, sebab itu bila 

seseorang menderita diare berat, maka dalam waktu singkat saja tubuh penderita 

sudah kelihatan sangat lemas (Hidayat, 2009). 

2.3.2 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). 

2.3.3 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 

diare adalah golongan antibiotik. Penyebab diare secara klinis dalam 6 golongan 

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

alergi, keracunan, imunodefisiensi dan sebab-sebab lainnya (Depkes RI, 2011). 

2.3.4 Patofisiologi Diare 

Gastroenteritis akut (diare) adalah masuknya virus (Rotavirus, Adenovirus 

Enteritis), bakteri atau toksin (Salmonella.E. colli), dan parasit (Biardia, 

Lambia).Beberapa mikroorganisme pathogen ini menyebabkan infeksi pada 

selsel, memproduksi enterotoksin atau cytotoksin penyebab dimana merusak sel-

sel, atau melekat pada dinding usus pada gastroenteritis akut. Penularan 

gastroenteritis bisa melalui fekal oral dari satu klien ke klien lainnya. Beberapa 

kasus ditemui penyebaran pathogen dikarenakan makanan dan minuman yang 

terkontaminasi (Kemenkes RI, 2011). 
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Mekanisme dasar penyebab timbulnya diare adalah gangguan osmotik 

(makanan yang tidak dapat diserap akan menyebabkan tekanan osmotik dalam 

rongga usus meningkat sehingga terjadi pergeseran air dan elektrolit kedalam 

rongga usus, isi rongga usus berlebihan sehingga timbul diare). Selain itu 

menimbulkan gangguan sekresi akibat toksin di dinding usus, sehingga sekresi air 

dan elektrolit meningkat kemudian terjadi diare. Gangguan motilitas usus yang 

mengakibatkan hiperperistaltik dan hipoperistaltik. Akibat dari diare itu sendiri 

adalah kehilangan air dan elektrolit (dehidrasi) yang mengakibatkan gangguan 

asam basa (asidosis metabolik dan hipokalemia), gangguan gizi (intake kurang, 

output berlebih), hipoglikemia dan gangguan sirkulasi. Sebagai akibat diare baik 

akut maupun kronis akan terjadi (Dipiro, 2008.) 

2.3.5 Obat-Obat Diare yang Digunakan Dalam Swamedikasi 

Nama 

Dagang 
Kandungan Dosis 

New Diatab Attapulgite 600mg, pectin 

50mg 
 

a. Dewasa dan anak-anak 12 

tahun atau lebih : 2 tablet 

setelah buang air besar, 

maksimum penggunaan 12 

tablet New Diatabs dalam 

waktu 24 jam. 

b. Anak-anak 6 – 12 tahun : 1 

tablet New Diatabs setelah 

buang air besar. Maksimum 

penggunaan 6 tablet dalam 

waktu 24 jam. 

Entrostop Attapulgit koloidal 

teraktifasi 650 mg, Pektin 

50 mg. 

a. Dewasa & anak berusia lebih 

dari 12 tahun : 2 tablet setiap 

habis buang air besar 

(maksimal 12 tablet/24 jam). 

b. Anak berusia 6-12 tahun : 1 

tablet setiap habis buang air 

besar (maksimal 6 tablet/24 

jam). 

Diapet a. Pasidii Folium (daun 

jambu biji) 240 mg 

b. Curcuma domesticae 

(rimpang kunyit) 204 

mg 

c. Chebulae fructus (buah 

mojokeling) 84 mg 

a. Dewasa dan anak-anak : sehari 

2 kali @2 kapsul. 

b. Untuk penyembuhan diare 

akut: 2 kali @2 kapsul, dengan 

selang waktu 1 jam 
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d. Granati 

pericarpium(kulit buah 

delima 72 gram 

Molagit Per tablet : Attapulgit 700 

mg, Pektin 50 mg. 

a. Dewasa : 2 tablet setiap 

sesudah buang air besar, 

maksimum 12 tablet dalam 24 

jam. 

b. Anak berusia 6-12 tahun : 1 

tablet setiap setelah buang air 

besar, maksimum 6 tablet 

dalam 24 jam. 

Neo Entrostop Attapulgit koloidal 

teraktifasi 650 mg, Pektin 

50 mg 

a. Dewasa & anak berusia lebih 

dari 12 tahun : 2 tablet setiap 

habis buang air besar 

(maksimal 12 tablet/24 jam). 

b. Anak berusia 6-12 tahun : 1 

tablet setiap habis buang air 

besar (maksimal 6 tablet/24 

jam). 

Oralit Natrium klorida, kalium 

klorida, glukosa anhidrat 

dan natrium bikarbona 

a. <1 tahun   : oralit yang 

diberikan sebanyak 50-100 ml 

b. 1-4 tahun  : oralit yang 

diberikan sebanyak 100-200 ml 

c. >5 tahun   : oralit yang 

diberikan sebanyak 200-300 ml 

d. Dewasa     : oralit yang 

diberikan sebanyak 300-400 ml 

Diapet NR a. Attapulgite  200 mg 

b. Karbon Aktif  4,35 mg 

c. Psidi Folium (daun 

jambu biji) 80 mg 

d. Curcumae domesticate 

rhizome (Rimpang 

Kunyit) 67,92 mg 

e. Chebulae fructus (buah 

Mojokeling)27,92  mg 

 

a. Dewasa dan anak-anak : sehari 

2 kali @2 kapsul. 

b. Untuk penyembuhan diare akut: 

2 kali @2 kapsul, dengan selang 

waktu 1 jam 

Biodiar Attapulgit koloid aktif 
 

a. Dewasa : 2 tablet setelah buang 

air besar awal, 2 tablet setelah 

buang air besar berikutnya. 

Maksimum : 12 tablet sehari. 

b. Anak berusia 6-12 tahun : ½ 

dosis dewasa.Maksimum : 6 

tablet sehari. 

Obat-Obat Diare yang Digunakan dalam Swamedikasi 

 

Lanjutan 
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Pharolit NaCl, Na Sitrat, Glukosa a. Anak umur 1 – 5 tahun, 3 jam 

pertama 3 gelas dan selanjutnya 

1 gelas setiap muntah atau 

diare; 

b. Anak umur 5 – 12 tahun, 3 jam 

pertama 6 gelas, dan 

selanjutnya 1,5 gelas setiap 

muntah atau diare; 

c. Di atas 12 tahun, 3 jam pertama 

12 gelas, dan selanjutnya 2 

gelas setiap muntah atau diare 

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

 

2.3.6  Pengatasan Diare Sebagai Pertolongan Pertama di Rumah  

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). 

 

2.3.7 Obat Anti 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,  

Adsorben a. Kaolin-

pectin 

 

 

 

a. Kaolin 550mg, 

pectin 20mg. 

b. Kaolin 700mg, 

pectin 50mg. 

c. Per 15ml Kaolin 

a. Neo Diaform 

 

b. Neo Kaocitin 

 

c. Neo Kaolana syrup 

Obat-Obat Diare yang Digunakan Dalam 

Swamedikasi 
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b. Attapulgite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Dioctahedrals

mectite 

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 

 

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  

maintenance  

cairan  

 

a. Oralit 

 

 

 

 

 

 

a. Natrium klorida 

0,52g, kalium 

klorida 0,3g, 

trinatrium sitrat 

dihidrat 0,58g, 

glukosa anhidrat 

2,7g dan bahan 

a. Alphatrolib 

Aqualyte 

Bioralit 

Corsalit 

Pharolit 
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b. Zinc  

 

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. 

 

 

 

a. Interzinc 

L-Zinc 

Orezinc 

b. Zanic 

Zincare 

c. Zircum Kid 

 

 

 

d. Zirea 

 

Antibiotik a. Amoxicillin 

 

 

 

 

 

 

 

b. Cefadroxil 

 

 

 

c. Polymixin E 

Sulphate 

 

d. Erythromisin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e. Nifuroxazide 

 

a. Amoksisillin 

(trihidrat) 250mg, 

500mg/kapsul250m

g, 125mg/5ml, 

250mg/5ml sirup 

kering 100mg/ml 

tetes pediatric, 1g 

vial serbuk injeksi. 

b. Sefadroksil 250mg, 

500mg/kapsul, 

125mg/5mml sirup. 

 

c. Colistin sulfate 

 

 

d. Eritromisin stearat 

setara dengan 

Eritromisin 

250mg/kapsul,  

500mg/kaplet 

filcocap, 

Eritromisin 

etilsuksinat setara 

Eritromisina 

200mg/5ml sirup 

kering;  

e. Nifuroxazide 

250mg/5m 

a. Amoxan 

 

 

 

 

 

 

 

b. Cefadroxil  

 

 

 

c. Colistine  

 

 

d. Erysanbe; Erysanbe 

chew  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e. Nifura 

 

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

 

2.3.8 Takaran Pemakaian Oralit pada Diare 

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) 

(Djunarko, 2011) 

Penyimpanan oralit dalam suhu ruangan (15-25OC), 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). 

2.3.9 Jenis dan Mekanisme Obat Diare 

2.3.9.1 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 

dan efek samping dari obat ini muntah, konstipasi, feses hitam. 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. New Diatabs® (Biomedis) 



 

 

 

 

 

 

 

                                     

19 
 

 
 

Kandungan : atapulgit aktif 600 mg 

Indikasi : antidiare 

Dosis :  

- Dewasa dan anak(>12th): 2 tablet setiap setelah buang air 

besar; maksimum sehari 12 tab 

- Anak 6-12 th: 1 tablet setiap setelah buang air besar; 

maksimum sehari 6 tab 

Efek samping :Konstipasi 

2. Biodiar® (Sandos)  

Kandungan : atapulgit 630 mg  

Indikasi : antidiare  

Dosis :  

- Dewasa maksimal: 2 tab, maksimal sehari 12 tab 

- Anak 6-10 th : 1 tab, maksimal sehari 6 tab (Anonim, 2011) 

Efek Samping : Konstipasi 

 

2.3.9.2 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 

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 

 

2.3.9.3 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 
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hipersekresiepitel usus. Zinc juga berperan dalam epitelisasi dinding usus 

yang mengalami kerusakan morfologi dan fungsi selama kejadien diare. 

Efek samping dari zinc adalah sakit perut, mual muntah, dan sakit kepala 

(Agtini, 2011). 

 

2.3.9.4 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 

Efek samping : Tinja keras (pada dosis besar). 

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) 

Efek samping : Konstipasi (bersifat ringan dan sementara) 

 

2.4 Apotek 

Apotek adalah suatu tempat tertentu dilakukan pekerjaan kefarmasian dan 

penyaluran sediaan farmasi, perbekalan kesehatan lainnya kepada 

masyarakat.Sediaan farmasi yang dimaksud adalah obat, bahan obat, obat 

tradisional dan kosmetik.Perbekalan kesehatan adalah semua bahan dan peralatan 

yang diperlukan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan (Keputusan Menkes 

RI Nomor 1027/MenKes/SK/IX/2004). 

Menurut PP No.51 tahun 2009, tugas dan fungsi apotek adalah : 
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1. Tempat pengabdian profesi seorang Apoteker yang telah mengucapkan 

sumpah jabatan Apoteker. 

2. Sarana yang digunakan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian. 

3. Sarana yang digunakan untuk memproduksi dan distribusi sediaan farmasi 

antara lain obat, bahan obat, obat tradisional, kosmetika. 

4. Sarana pembuatan dan pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, 

pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau 4 penyaluran obat, 

pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat 

serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional (Anonim, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


