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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.I Latar belakang 

Diare adalah suatu kondisi dimana seseorang buang air besar dengan 

konsistensi lembek atau cair, bahkan dapat berupa air saja dan frekuensinya lebih 

sering (biasanya tiga kali atau lebih ) dalam satu hari. Secara klinis penyebab 

diare dapat dikelompokan dalam 6 golongan besar yaitu infeksi disebabkan oleh 

bakteri, virus atau invasi parasit, malabsorbsi, alergi, keracunan, imunodefisiensi 

dan sebab-sebab lainya (DEPKES RI, 2011). 

Berdasarkan data World Health Organization (WHO) ada 2 milyar kasus 

diare pada orang dewasa diseluruh Dunia setiap tahun. Di Amerika Serikat, 

insidens kasus diare mencapai 200 juta hingga 300 juta kasus/tahun. Sekitar 

900.000 kasus diare perlu perawatan di rumah sakit. Diseluruh dunia sekitar 2,5 

juta kasus kematian karena diare/tahun. Di Amerika Serikat, diare terkait 

mortalitas tinggi pada lanjut usia. Satu studi data mortalitas nasional melaporkan 

lebih dari 280.000 kematian akibat diare dalam waktu 9 tahun, 51% kematian 

terjadi pada lanjut usia. Selain itu, diare masih merupakan penyebab kematian 

anak di seluruh dunia, meskipun tatalaksana sudah maju (WHO, 2015).  

Di Indonesia, diare merupakan penyebab kematian nomor dua pada balita 

(12 - 59 bulan) sebesar (25,2%) , pada bayi (29 hari - 11 bulan) sebesar (31,4%) , 

dan nomor lima bagi semua umur. Insidensi Diare dan Period Prevalence diare 

pada balita di Sumatera Selatan yaitu 4,8% dan 4,5%. Di Sumatera Selatan, 

Palembang merupakan kota dengan jumlah penderita diare terbanyak yaitu 51.623 

kasus. Diare selalu menjadi 10 besar penyakit yang selalu ada setiap tahun dan 

terdapat peningkatan jumlah kasus diare pada balita di Palembang tahun 2012-

2013 dari 8.236 menjadi 16.033 balita (Destri et al, 2010). 

Diare terjadi karena adanya Infeksi (bakteri, protozoa, virus, dan parasit) 

alergi, malabsorpsi, keracunan, obat dan defisiensi imun adalah kategori besar 
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penyebab diare. Pada balita, penyebab diare terbanyak adalah infeksi virus 

terutama Rotavirs. Virus Merupakan penyebab diare akut terbanyak pada anak 

(70-80%). Beberapa jenis virus penyebab diare akut antara lain Rotavirus serotype 

1,2,8, dan 9 pada manusia, Norwalk Virus, Astrovirus, Adenovirus (tipe 40,41), 

Small bowel structure virus, Cytomegalovirus (Permata, 2012).  

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 menjadi diare. Gangguan motilitas usus yang 

mengakibatkan hiperperistaltik. Akibat dari diare itu sendiri adalah kehilangan air 

dan elektrolit (dehidrasi) yang mengakibatkan gangguan keseimbangan asam basa 

(asidosis metabolik dan hypokalemia), gangguan gizi (intake kurang, output 

berlebih), hipoglikemia dan gangguan sirkulasi darah (Zein, 2004). 

Manifestasi klinis dari penyakit diare pada bayi dan anak antara lain 

meliputi: gelisah, cengeng, suhu tubuh biasanya meningkat, nafsu makan 

berkurang atau tidak ada, kemudian timbul diare. Tinja akan menjadi cair dan 

mungkin disertai dengan lendir ataupun darah. Warna tinja bisa lama-kelamaan 

berubah menjadi kehijau-hijauan karena tercampur dengan empedu (Kliegman, 

2006). Bila penderita telah kehilangan banyak cairan dan elektrolit, maka gejala 

dehidrasi mulai tampak. Berat badan turun, turgor kulit berkurang, mata dan 

ubun-ubun besar menjadi cekung, bibir dan mulut, serta kulit tampak kering 

(Hasan dkk, 1985).  

Pencegahan Diare dapat diupayakan melalui berbagai cara umum dan 

khusus/imunisasi. Termaksut cara umum antara lain adalah peningkatan higiene 

dan sanitasi karena peningkatan higiene dan sanitasi dapat menurunkan insiden 

diare. mengonsumsi air yang bersih yang sudah direbus terlebih dahulu, mencuci 

tangan setelah BAB dan atau setelah bekerja. Memberikan ASI ekslusif selama 6 

bulan dan diteruskan sampai 2 tahun (Kasaluhe et al, 2015). Memberikan 

makanan pendamping ASI sesuai umur, untuk mencegah dehidrasi bila perlu 
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diberikan infus cairan untuk dehidrasi. Buang air besar dijamban, Membuang tinja 

bayi dengan benar, memberikan imunisasi campak (Depkes RI, 2011). 

Oralit merupakan cairan elektrolit–glukosa yang sangat essensial dalam 

pencegahan rehidrasi dengan dehidrasi ringan–sedang. Oralit diberikan untuk 

mengganti cairan elektrolit yang banyak dibuang dalam tubuh yang terbuang pada 

saat diare. Meskipun air sangat penting untuk mencegah dehidrasi, air minum 

tidak mengandung garam elektrolit yang diperlukan untuk untuk mempertahankan 

keseimbangan elektrolit dalam tubuh sehingga lebih diutamakan oralit. Campuran 

glukosa dan garam yang terkandung dalam oralit dapat diserap dengan baik oleh 

usus penderita diare. Aspek yang paling penting adalah menjaga hidrasi yang 

adekuat dan keseimbangan elektrolit selama episode akut. Ini dilakukan dengan 

rehidrasi oral, yang harus dilakukan pada semua pasien. kecuali jika tidak dapat 

minum atau diare hebat membahayakan jiwa yang memerlukan hidrasi intravena. 

Idealnya, cairan hidrasi oral harus terdiri dari 3,5 gram natrium klorida, 2,5 gram 

garam natrium bicarbonat, 1,5 gram kalium klorida, dan 20 gram glukosa per liter 

air. Jika terapi intravena diperlukan, dapat diberikan cairan normotonik, seperti 

cairan salin norma atau ringer laktat, suplemen kalium diberikan sesuai panduan 

kimia darah (Amin, 2015). Rehidrasi pada pasien dilakukan sesuai dengan derajat 

dehidrasi pasien. Pada dehidrasi ringan-sedang dapat diberikan secara oral dengan 

pemberian oralit sebanyak 75ml/kg berat badan diberikan dalam 3 jam pertama di 

layanan kesehatan, Namun jika dehidrasi belum teratasi, anak masih dalam 

keadaan dehidrasi ringan-sedang maka terapi rehidrasi ringan-sedang diulang 

kembali dan jika keadaan anak lebih memburuk menjadi dehidrasi berat maka 

anak segera direhidrasi sesuai terapi dehidrasi berat yaitu diberi cairan resusitasi 

secara intravena sebanyak 30ml/kg berat badan ½ jam pertama dilanjutkan 

70ml/kg berat badan 2 ½ jam berikutnya.  Pemberian per oral diberikan larutan 

oralit yang hipotonik dengan komposisi 29g glukosa, 3,5g NaCl, 2,5g Natrium 

bikarbonat, dan 1,5g KCl (Maliny, 2014). 

Diare dengan Infeksi enteral yaitu merupakan penyebab utama diare pada 

anak. Infeksi interal meliputi: Vibrio, E.coli, Salmonella, Shigella dll. Shigella 

adalah penyakit infeksi yang ditularkan melalui makanan dan air. Organisme 
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Shigella menyebabkab disentri basiler dan menghasilkan respon inflamasi pada 

kolon melalui enterotoksin dan invasi bakteri. Shigellosis timbul dengan gejala 

adanya nyeri pada abdomen, demam, BAB berdarah, dan feses berlendir.Gejal 

awal terdiri dari demam, nyeria abdomen, diare cair tanpa darah, kemudian feses 

berdarah setelah 3-5 hari. Lamanya gejala rata-rata pada orang dewasa adalah 7 

hari, pada kasus yang lebih parah menetap selama 3-4 minggu. Shigella kronis 

dapat menyerupai kolitis ulseratif, dan status karies kronis dapat terjadi (Zein dkk, 

2004). Enterotoxigen E.coli Menyebabkan Secretory Diarrhoea seperti pada 

kolera. Strain Kuman ini mengeluarkan toksin LT atau ST. Faktor-faktor 

permukaan untuk pelekatan sel kuman pada mukosa usus penting di dalam 

patogenesis diare, karena sel kuman harus melekat dulu pada sel epitel mukosa 

usus sebelum kuman mengeluarkan toksin. Kuman menginfeksi sel mukosa, 

menimbulkan kerusakan sel dan terlepasnya lapisan mukosa. Ciri khas diare yang 

disebakan oleh Strain Enteroinvasive E.coli adalah: tinja mengandung darah, 

mukus dan pus. Kolitis hemoragik disebabkan oleh E.coli serotipe 0157:H7, tinja 

bercampur darah banyak. Strain E.coli ini menghasilkan substansi yang bersifat 

sitotoksik terhadap sel Vero dan sel Hela, identik dengan toksin dari shigella 

dysentriae. Toksin ini merusak endotel pembuluh darah, terjadi perdarahan yang 

kemudian kuman masuk kedalam usus (Karsinah dkk, 1994).  Antibiotika 

Seftrikson sangat baik digunakan dalam terapi infeksi yang disebakan 

Citrobacter, E. Coli, Neisseria, proteus, morganella, serratia,dan shigella. yang 

telah resisten terhadap sefalosporin generasi pertama dan generasi kedua. Dan  

Mekanisme kerja seftriakson sebagai antimikroba adalah dengan menghambat 

sintesa dinding sel mikroba, yang dihambat ialah enzim transpeptidase tahap 

ketiga dalam rangkaian reaksi pembentukan dinding sel. Seftriakson dieksresikan 

terutama melalui ginjal 33-67% dan sisanya dimetabolisme di hati dan 

dikeluarkan bersama feses (Revainal dkk, 2013). Seftriakson diberikan secara 

intravena dengan dosis 1-2 g sehari setiap 12-24 jam selama 5 hari (More et al, 

2013).  
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1.2  Rumusan Masalah 

Bagaimana pola pengunaan antibiotik Seftriakson pada pasien Diare di 

RSUD Sidoarjo? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

 Mempelajari pola penggunaan antibiotik Seftriakson pada pasien Diare. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

 Mempelajari pola Penggunaan seftriakson dan terapi lain pada pasien 

Diare.  

 Mempelajari pola Penggunaan Seftriakson terkait jenis, dosis, rute, 

frekuensi, interval, dan lama pemberian yang terkait dengan data klinik, 

data laboratorium. 

1.4  Manfaat Penelitian 

1.4.1 Bagi Peneliti 

 Mengetahui penatalaksanaan terapi farmakologi pada pasien Diare 

sehingga farmasis dapat memberikan asuhan kefarmasian dan bekerjasama 

dengan tenaga kerja lainya. 

 Sebagai sumber informasi bagi peneliti selanjutnya yang melakukan 

penelitian sejenis dengan variabel yang berbeda. 

1.4.2  Bagi Rumah Sakit 

 Sebagai salah satu acuan dalam menjalankan asuhan kefarmasian 

penggunaan antibiotik Seftriakson pada pasien Diare bagi farmasi klinik. 

 Sebagai masukan bagi klinisi dapat meningkatkan penggunaan antibiotik 

Seftriakson secara rasional. 

 Sebagai bahan pertimbangan bagi instalasi farmasi rumah sakit dalam 

perencanaan dan pengadaan obat Seftriakson. 


