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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2. 1 Swamedikasi 

2.1.1 Definisi Swamedikasi 

Menurut World Health Organization (WHO) pengobatan sendiri atau self 

medication merupakan upaya yang dilakukan masyarakat untuk mengatasi 

keluhan atau gejala penyakit tanpa konsultasi dengan tenaga medis terkait indikasi 

obat, dosis dan durasi penggunaan obat (Khalid, 2014). Sedangkan menurut 

Rahardja (2010) swamedikasi adalah upaya mengobati keluhan terhadap diri 

sendiri menggunakan obat-obatan sederhana yang dibeli bebas oleh masyarakat di 

apotek atau toko obat dengan inisiatif sendiri tanpa konsultasi dokter. 

Swamedikasi atau Self Medication dilakukan masyarakat untuk mengatasi keluhan 

penyakit ringan di masyarakat seperti demam, diare, penyakit kulit, dan lain 

sebagainya (Depkes RI, 2010). 

2.1.2 Keuntungan dan Kerugian Swamedikasi 

Pengobatan sendiri dapat memberikan dampak yang baik atau  keuntungan 

jika digunakan sesuai dengan petunjuk, biaya pembelian obat relatif murah, lebih 

hemat waktu karena obat mudah dicari dan tidak menggunakan  konsultasi dengan 

profesi kesehatan, dapat membantu pemerintah untuk mengatasi keterbatasan 

jumlah tenaga kesehatan di masyarakat (Luna A., 2018). Kekurangan 

swamedikasi yaitu dapat membahayakan kesehatan apabila tidak digunakan sesuai  

aturan atau petunjuk, pemborosan biaya, dan waktu apabila salah menggunakan 

obat, memiliki risiko timbul efek samping yang tidak diinginkan, misalnya 

resisten dan reaksi sensitifitas berlebih (Rusli, 2017). 

2.1.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Swamedikasi 

Faktor-faktor yang mempengaruhi upaya pengobatan sendiri atau 

swamedikasi adalah kondisi ekonomi, promosi obat bebas dan obat terbatas, 

banyak beredarnya obat-obat OTR atau Obat Tanpa Resep (Obat wajib apotek, 

obat bebas, obat bebas terbatas), dan berkembangnya kesadaran masyarakat 

tentang arti penting kesehatan (Supadmi, 2013). Selain itu ada beberapa faktor 

penyebab swamedikasi, antara lain: 
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a. Faktor  sosial ekonomi 

Pemberdayaan masyarakat yang berdampak pada peningkatan tingkat 

pendidikan, mudahnya akses mendapatkan informasi, dan semakin tinggi 

tingkat ketertarikan masyarakat terhadap kesehatan. Hal ini 

mengakibatkan terjadinya peningkatan upaya dalam berpartisipasi 

langsung untuk pengambilan keputusan kesehatan oleh masing-masing 

individu.  

b. Gaya hidup 

Kesadaran masyarakat terkait dampak dari gaya hidup yang dapat 

mempengaruhi kesehatan dan menyebabkan banyak masyarakat menjaga 

kesehatannya dari pada harus berobat saat mengalami sakit pada waktu 

mendatang. 

c. Kemudahan untuk memperoleh obat 

Beberapa pasien atau pengguna obat lebih memilih untuk membeli obat 

diapotek atau toko obat dibandingkan mengantri lama di Rumah Sakit atau 

Klinik. 

d. Faktor kesehatan lingkungan 

Pemilihan nutrisi yang baik dan benar serta lingkungan perusahaan yang 

sehat berdampak pada meningkatnya kemampuan masyarakat untuk 

menjaga dan mempertahankan kesehatan sekaligus mencegah terjadinya 

penyakit. 

e. Ketersedian produk baru 

Semakin meningkatnya jumlah produk baru yang sesuai untuk pengobatan 

sendiri membuat pilihan produk obat untuk swamedikasi semakin banyak 

tersedia di masyarakat (Zeenot, 2013). 

2.1.4 Persyaratan Obat untuk Tindakan Swamedikasi 

Obat Tanpa Resep atau OTR merupakan obat yang dapat digunakan untuk 

pengobatan sebagai upaya pengobatan sendiri. Sesuai dengan Permenkes No. 

919/MENKES/PER/X/1993, berikut kriteria obat yang dapat diserahkan tanpa 

resep dokter ; 

1. Obat tidak dikontraindikasikan untuk penggunaan pada wanita hamil, anak 

dibawah usia 2 (dua) tahun dan orang tua diatas 65 tahun 
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2. Pengobatan sendiri menggunakan obat dimaksudkan tidak memberi resiko 

pada kelanjutan penyakit 

3. Penggunaan tidak memerlukan caraatau alat khusus yang harus dilakukan oleh 

tenaga kesehatan, penggunaannya diperlukan untuk mengobati penyakit yang 

prevalensinya tinggi di wilayah Indonesia. 

4. Obat yang dimaksud harus memiliki rasio keamanan yang dapat 

dipertanggungjawabkan untuk pengobatan sendiri 

 

2. 2 Obat 

2.2.1 PengertianObat 

Obat menurut Undang-undang No.36 tahun 2009 didefinisikan sebagai 

bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk 

mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam 

rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan 

kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia. Obat merupakan zat yang dapat 

digunakan untuk mencegah dan menyembuhkan penyakit serta pemulihan dan 

peningkatan kesehatan bagi penggunanya. Setiap obat memiliki manfaat dan efek 

samping yang merugikan, sehingga dalam penggunaan harus sesuai dengan aturan 

pakai (BPOM, 2015). 

2.2.2 Macam-macam Penggolongan Obat Swamedikasi 

Klasifikasi obat OTC atau Over The Counter adalah sebutan untuk obat 

yang termasuk golongan obat bebas dan obat bebas terbatas, yang digunakan 

untuk swamedikasi atau Self Medication (Nuryati, 2017). 

Berikut merupakan pengertian masing-masing golongan obat menurut Depkes RI: 

a. Obat Bebas 

Obat Bebas merupakan sediaan obat jadi yang dijual bebas di pasaran dan 

dapat dibeli tanpa resep dokter. Tergolong obat paling aman, dapat dibeli di 

apotek dan dijual di warung atau toko obat. Obat bebas ditandai dengan 

kemasan dan etiket obat berbentuk lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi 

hitam. Contoh: Paracetamol, multivitamin, rivanol 
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Gambar 2.  1 Tanda Khusus Obat Bebas 

b. Obat Bebas Terbatas 

Sediaan obat yang termasuk obat keras, tetapi masih dapat dijual atau dibeli 

tanpa resep dokter. Terdapat tanda khusus dan tanda peringatan di setiap 

kemasan. Tanda khusus berupa lingkaran biru dengan garis tepi berwarna 

hitam. Contoh: CTM (Chlorpheniramin maleat) 

 

Gambar 2.  2 Tanda Khusus Obat Bebas 

 

Gambar 2.  3 Tanda Peringatan Obat Bebas Obat Wajib Apotek 

Obar wajib Apotek merupakan obat keras yang dapat diserahkan oleh 

Apoteker kepada pasien di sebuah Apotek tanpa menggunakan resep dokter. 

Pemberian obat wajib Apotek harus dicatat oleh Apoteker terkait dengan data 

pasien dan penyakit yang diderita. (Depkes RI, 2007) 

2.2.3 Kriteria Penggunaan Obat Secara Rasional 

Penggunaan obat secara rasional diperlukan untuk menjamin pasien 

mendapatkan pengobatan yang sesuai dengan kebutuhan dan waktu yang tepat, 

karena mengingat obat dapat bersifat racun apabila penggunaannya tidak tepat 

(Kemenkes RI, 2011). Penggunaan obat dikatakan rasional apabila memenuhi 

criteria sebagai berikut: 
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a. Tepat Diagnosa 

Obat diberikan sesuai dengan diagnosis penyakit, apabila diagnosis salah 

maka pemilihan obat akan salah. 

b. Tepat Indikasi  

Obat yang diberikan harus sesuai untuk keluhan atau penyakit pasien. 

c. Tepat pemilihan obat 

Obat yang digunakan untuk terapi dipilih setelah diagnosis benar dan harus 

disesuaikan dengan kondisi pasien agar tercapai terapi yang diinginkan 

d. Tepat Dosis 

Dosis obat yang diberikan harus seusai dengan konsidi pasien. Apabila salah 

maka dapat menyebabkan under dose atau over dose pada saat digunakan. 

e. Tepat Dalam Cara Pemberian 

Pemberian informasi harus jelas, misalnya antasida harus dikunyah dulu dan 

antibiotik yang tidak boleh dicampur susu karena akan membentuk ikatan 

sehingga akan menurunkan efektifitasnya. 

f. Tepat Interval Waktu Pemberian 

Pemberian obat hendaknya diberikan dengan aturan minum yang sesederhana 

mungkin dan praktis, agar mudah ditaati, karena semakin sering frekuensi 

minum obat maka semakin rendah tingkat ketaatan minum obat 

g. Tepat Lama Pemberian 

Durasi pemberian obat harus sesuai dengan keluhan penyakit. Penggunaan 

obat yang singkat atau terlalu lama dari seharusnya memberikan pengaruh 

terhadap hasil pengobatan. 

h. Waspada Terhadap Efek Samping 

Pemberian obat baru berpotensi untuk menimbulkan efek samping yang tidak 

diinginkan pada saat pemberian dengan dosis terapi. 

i. Tepat Informasi 

Informasi yang tepat diperlukan untuk menunjang keberhasilan terapi 

(Kemenkes RI, 2011). 

2.2.4 Hal-hal yang harus Diperhatikan 

Dalam melakukan pengobatan sendiri, ada beberapa hal yang harus 

diwaspadai saat menggunakan obat karena dengan takaran dan kemasan tertentu 
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obat itu aman digunakan untuk pengobatan sendiri. Ada beberapa hal yang harus 

diperhatikan apabila memilih obat, antara lain: 

a. Kemasan atau wadah sediaan obat 

Kemasan harus tersegel dengan baik, tidak rusak, tidak berlubang, dan tanggal 

kadaluarsa obat tertulis  jelas sehingga mudah terbaca 

b. Penandaan wadah obat 

1) Membaca zat berkhasiat dan manfaatnya 

2) Membaca aturan pakai, contoh sebelum makan atau sesudah makan 

3) Tidak dianjurkan minum obat 2 (dua) kali dosis apabila sebelumnya lupa 

minum obat, hal ini untuk mencegah over dosis 

4) Membaca kontraindikasi, misalnya : 

1. Tidak boleh diminum oleh ibu hamil atau menyusui 

2. Tidak boleh diminum oleh penderita gagal ginjal 

5) Membaca efek samping yang mungkin muncul 

6) Membaca cara penyimpanan obat 

c. Bila  ragu maka ditanyakan pada Apoteker 

d. Bila sakit berlanjut dapat menghubungi Dokter (Depkes RI, 2007). 

 

2. 3 Iklan 

2.3.1 Pengertian Iklan 

Iklan merupakan informasi yang bersifat komersil dan berupa layanan 

masyarakat yang berisi tentang pemasaran jasa, barang atau gagasan yang dapat 

dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga 

penyiaran yang bersangkutan (Permenkes, 2013). Menurut Peraturan Ketua Badan 

Pengawas Obat dan  Makanan Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2017 iklan obat 

adalah setiap keterangan atau pernyataan mengenai obat dalam bentuk gambar, 

tulisan, atau bentuk lain yang dilakukan dengan berbagai cara untuk pemasaran 

atau perdagangan obat. Iklan merupakan proses komunikasi yang bertujuan untuk 

membujuk atau mengajak masyarakat untuk mengambil tindakan yang 

menguntungkan bagi pembuat iklan. Selain itu, iklan sering digunakan sebagai 

bauran pemasaran yang secara sederhana dapat didefinisikan sebagai pesan yang 

menawarkan produk kepada masyarakat melalui media (Ayu et al., 2017). Obat 
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yang dapat diiklankan kepada masyarakat umum merupakan obat yang termasuk 

dalam daftar obat bebas dan obat bebas terbatas. 

2.3.2 Syarat-syarat Iklan Obat 

Menurut Peraturan Kepala BPOM No.8 tahun 2017 Obat yang dapat 

diiklankan ke masyarakat umum merupakan obat yang termasuk dalam daftar obat 

bebas dan obat bebas terbatas.Iklan ini dapat ditayangkan pada media cetak, 

media elektronik dan media luar ruang. Iklan merupakan layanan informasi 

masyarakat yang tidak boleh dimanfaatkan sebagai keperluan promosi 

terselubung,melainkan hanya digunakan untuk keperluan layanan informasi, 

berupa: 

a. Interaksi obat 

b. Kontra Indikasi 

c. Carapenggunaan obat 

d. Efek samping 

e. Peringatan atau perhatian 

Iklan obat yang akan dipublikasikan harus memenuhi kriteria atau 

persyaratan iklan sesuai dengan Peraturan Kepala BPOM tahun 2017, yaitu 

objektif, lengkap, dan tidak menyesatkan. 

1. Objektif 

Iklan mampu memberikan informasi yang sesuai dengan kenyataan 

yangada dantidak menyimpang dari sifat keamanan dan manfaat obat yang 

sesuai dengan penandaan terakhir yang telah disetujui. 

2. Lengkap 

Mencantumkan informasi obat yang sesuai dengan persyaratan, seperti: 

a. Nama Obat 

1) Nama dalam iklan harus sesuai dengan nama obat yang tertera  

pada surat persetujuan izin edar 

2) Iklan yang mencantumkan lebih dari 1 (satu) namaobat harus 

menyertakan indikasi masing-masing produk dengan jelas. 

b. Nomor Izin Edar Obat 

c. Nama Industri Farmasi Pemilik Izin Edar 

d. Indikasi obat sesuai dengan persetujuan izin edar 
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e. Komposisi dan kekuatan obat 

f. Spot untuk peringatan perhatian 

1) Setiap akhir iklan harus mencantumkan spot peringatan perhatian 

sebagai berikut : 

a) Bacaaturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter 

b) Baca Aturan Pakai (untuk obat kategori vitamin) 

c) Informasi khusus 

- Pencantuman peringatan dan perhatian sesuai ketentuan  

- Iklan audio, informasi khusus harus dibacakan pada akhir 

iklan dengan nada suara jelas dan tegas. 

2) Pencantuman Spot Peringatan Perhatian harus memenuhi ketentuan 

minimal sebagai berikut:  

a) Untuk media cetak, dibuat proporsional (antara spot dan 

halaman iklan) sehingga terlihat dan terbaca dengan jelas  

b) Untuk media elektronik audio visual, harus proposional, jelas 

dan terlihat mencolok 

c) Untuk media elektronik audio visual, dicantumkan dengan 

tulisan yang jelas pada satu screen atau gambar terakhir dengan 

ukuran minimal 10% dari total durasi iklan 

d) Untuk media elektronik audio, harus dibacakan pada akhir 

iklan dengan nada suara yang jelas dan tegas. 

 

Gambar 2.  4 Tanda Peringatan dan Perhatian Obat 

3. Tidak menyesatkan 

Informasi obat yang berkaitan dengan hal-hal seperti sifat, harga, 

bahan, mutu, komposisi, indikasi, atau keamanan obat tidak menimbulkan 

gambaran atau persepsi yang menyesatkan (BPOM, 2017). 
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2. 4 Diare 

2.4.1 Definisi Diare 

Menurut World Health Organization (WHO) tahun 2013, Diare 

merupakan keadaan klinis dengan diidentifikasikan bertambahnya frekuensi 

buang air besar lebih dari biasanya (lebih dari 3 kali sehari), hal ini biasanya 

disebut sebagai gelaja infeksi pada saluran intestinal. Diare didefinisikan sebagai 

penyakit yang terjadi ketika feses mengalami perubahan konsistensi dan frekuensi 

buang air besar. Seseorang dikatakan diare apabila konsistensi feses atau tinja 

lebih cair dari biasanya, dan frekuensi buang air besar tiga kali sehari atau lebih, 

atau buang air besar berair tetapi tidak berdarah dalam kurun waktu 24 jam 

(Depkes, 2009). Bahaya diare adalah kematian yang disebabkan karena tubuh 

banyak kehilangan air dan garam. Keadaan gizi yang buruk mempengaruhi 

lamanya diare, sedangkan sanitasi yang buruk mempermudah penularan diare baik 

melalui makanan atau air minum yang tercemar kuman penyebab diare(Harianto, 

2004). 

2.4.2 Klasifikasi Diare 

Penyakit diare dapat diklasifikasikan menjadi berbagai macam 

berdasarkan Kriteria tertentu. MenurutSimadibrata (2009) diare yang 

diklarifikasikan berdasarkan lama waktu diare. 

a. Diare Akut 

Diare akut merupakan peningkatan frekuensi buang air besar yang 

ditandai dengan bertambahnya frekuensi BAB (Buang air besar) lebih dari 

4 kali/hari disertai konsistensi tinja menjadi cair dengan/tanpa lendir atau 

darah dan berlangsung kurang dari 14 hari (Rahmadhani, 2013).Diare 

Akut disebabkan karena infeksi atau keracunan makanan. Mikroorganisme 

masuk ke saluran cerna dan berkembang biak setelah melewati asam 

lambung, kemudian membentuk toksin yang akan merangsang mukosa 

usus menyebabkan sekresi cairan tubuh yang mengakibatkan terjadinya 

diare (Suratmadja, 2007). 

b. Diare Kronis 

Diare kronis merupakan peningkatan frekuensi buang air besar 

yang berlangsung lebih dari 15 hari. Diidentifikasikan bahwa diare kronik 

dapat disebabkan karena gangguan bakteri usus termasuk pertumbuhan 
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bakteri berlebih dalam saluran cerna atau dikenal sebagai small intestinal 

bacterial overgrowth (SIBO)(Abdullah and Firmansyah, 2013). 

2.4.3 Patofisiologi Diare 

Diare akut karena infeksi diklasifikasikan menjadi diare Non Inflamasi 

dan diare inflamasi. Diare Non Inflamasi disebabkan karena enterotoksin yang 

mengakibatkan diare cair dengan volume besar tanpa darah dan lendir. Sementara 

diare Inflamasi disebabkan invasi bakteri dan sitotoksin di kolon dengan diare 

yang disertai darah dan lendir(Zein, 2004).  Diare dapat disebabkan oleh satu atau 

lebih patofisiologi, antara lain : 

1. Osmolaritas intraluminal yang meninggi (Diare Osmotik) 

Diare Osmotik terjadi apabila terdapat bahan yang tidak dapat diserap 

meningkatkan osmolaritas dalam lumen dan menarik air dari plasma sehingga 

terjadi diare. Contoh malabsorpsi karbohidrat karena defisiensi lactase atau 

garam magnesium. 

2. Sekresi cairan dan elektrolit meninggi (Diare Sekretorik) 

Terjadinya gangguan transport elektrolit baik absorpsi yang berkurang atau 

sekresi yang meningkat. Hal ini terjadi akibat toksin yang dikeluarkan bakteri. 

3. Motilitas dan waktu transit usus menjadi lebih cepat 

4. Gangguan permeabilitas usus 

5. Inflamasi dinding usus atau diare inflamatorik 

6. Malabsorbsi asam empedu (Zein, 2004). 

2.4.4 Etiologi Diare 

Diare atau peningkatan frekuensi buang air besar dapat disebabkan karena 

berbagai faktor, seperti faktor infeksi, faktor malabsorpsi (adanya gangguan 

terhadap penyerapan zat gizi), faktor psikologis dan makanan (Sudarti, 2010). 

a. Faktor Infeksi 

Salah satu etiologi penyakit diare adalah infeksi yang disebabkan 

karena berbagai organisme seperti virus, bakteri, protozoa dan helminthes 

(Adyanastri F, 2012). Infeksi yang terjadi pada saluran cerna merupakan 

penyebab utama diare.  
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Tabel II. 1 Mikroorganisme Penyebab Infeksi Diare  (Adyanastri F, 2012) 

Jenis Mikroorganisme 

BAKTERI VIRUS PROTOZOA 

Escherichia colli Virus rotavirus Giardia 

Staphylococus 

Aureus 

Enteric Adenovirus Histolytica 

Salmonella thyposa Calicivirus Entamoeba 

Shigella Astrovirus Cryptosporidiu 

Vibrio Cholerae   

Clostridium 

Difficiie 

  

Pseudomonas   

b. Faktor Malabsorpsi 

Faktor Malabsorpsi atau gangguan penyerapan zat gizi dibagi menjadi 

dua yaitu malabsorpsi karbohidrat dan lemak. Malabsorpsi karbohidrat 

ditandai dengan gejala berupa diare berat, tinja berbau sangat asam, dan sakit 

didaerah perut. Sedangkan malabsorpsi lemak terjadi bila dalam makanan 

terdapat trigliserida (Mansjoer, 2005). Faktor malabsorbsi seperti malabsorbsi 

karbohidrat, disakarida (inteloransi laktosa,maltosa, dan sukrosa) 

monosakarida (inteloransi glukosa, fruktosa, dan galaktosa)(Adyanasri, 

2012). 

c. Faktor  Makanan 

Faktor makanan dapat mengakibatkan timbulnya diare yaitu makanan 

yang tercemar, basi, beracun, banyak lemak, mentah dan kurang matang 

(Nugroho,2011). Kesehatan juga dapat bergantung pada makanan yang di 

konsumsi, terlebih jika makanan mengandung bakteri dan jamur, yang 

mengalami gangguan imunologis akan menyebabkan penurunan pada sistem 

pertahanan tubuh terhadap bakteri, virus,parasit dan jamur yang masuk ke 

dalam ususyang berkembang dengan cepat, dengan akibat lanjut menjadi diare 

persisten dan malabsorbsi makanan yang lebih berat (Sulistiyowati, 2017). 

Sumber diare dapat ditemui pada beberapa makanan yaitu seperti ikan tuna 

dengan gejala keracunan ikan (histamin), ikan snapper dengan gejala diare dan 

paresthesia, shellfish dengan gejala toksis bagi saraf dan jamur dengan gejala 

yang bermacam-macam (Tjay, 2007). 
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d. Faktor Psikologis 

Menurut Ngastiyah (2005) keadaan psikologis dari seseorang dapat 

mempengaruhi kecepatan gerakan peristaltik usus yang akhirnnya dapat 

mempengaruhi proses penyerapan makanan sehingga terjadinya diare. 

2.4.5 Gejala Diare 

Tanda-tanda yang muncul di awal ketika seseorang mengalami diare, 

antara lain: 

1. Tinja cair 

2. Frekuensi BAB meningkat secara berlebih 

3. Kehilangan cairan tubuh atau dehidrasi 

4. Kadang-kadang disertai suhu tubuh yang meningkat 

5. Nafsu makan menurun dan sering haus 

6. Diare terjadi mendadak 

7. Rasa lemas dan sering disertai muntah (Azis et al, 2004). 

2.4.6 Penatalaksanaan Diare 

Penatalaksanaan diare bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup 

masyarakat dan menurunkan tingkat risiko kematian. Berikut terkait dengan 

penatalaksanaan diare menurut menurut Amin L. (2015) antara lain: 

1. Penggantian Cairan dan Elektrolit 

Penggantian cairan dan elektrolitmerupakanaspek paling penting 

dalam menjaga hidrasi dan keseimbangan elektrolit selama terjadi diare. 

Idealnya cairan hidrasi oral harus terdiri dari 3,5 gram Natrium Klorida, 2,5 

gram natrium bikarbonat, 1,5 gram kalium klorida, dan 20 gram glukosa per 

Liter air. Dapat diberikan dua pisang atau 1 cangkir jus jeruk sebagai 

pengganti kalium(Amin L, 2015). 

 Contoh: Pharolit. 

2. Antidiare 

a. Adsorben 

Obat yang memiliki kemampuan untuk mengikat atau menyerap 

racun yang terdapat di permukaan usus sehingga racun atau 

mikroorganisme tidak dapat merusak atau menebus mukosa usus. 
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Adsorbent merupakan material yang digunakan sebagai penyerap  yang 

berwujud padatan berbentuk granul atau serbuk(Said, et al, 2008). 

b. Opioid 

Obat golongan opioid merupakan pilihan yang paling tepat untuk 

memberikan efek lokal pada usus. Golongan opioid biasanya digunakan 

untuk meredakan nyeri sedang sampai berat, Pemberian obat golongan 

analgesik opioid secara berulang menyebabkan ketergantungan. Efek 

samping dari golongan ini berupa mual, muntah, konstipasi, mulut kering, 

brakikardi, edema, dan hipotensi. Opioid tidak dapat diberikan pada pasien 

dengan keluhan pernafasan akut dan pasien koma (BNF, 2011). 

Loperamid tidak menyebabkan ketergantuan karena tidak bekerja 

terhadap SSP (Sistem Saraf Pusat). Zat ini dapat memulihkan sel dengan 

keadaan hipersekresi menjadi normal kembali. Mekanisme kerja dengan 

menghambat motilitas usus atau saluran cerna dan berikatan dengan 

reseptor opioid sehingga timbul efek konstipasi Obat ini tidak dianjurkan 

untuk diare akut dengan gejala demam dan disentri (Rahardja, 2002). 

1) Loperamid 

Obat ini merupakan derivat sintetik dari phedtidine 

inhibitor yang digunakan untuk motilitas usus dan mengurangi 

sekresi gastrointestinal. Loperamid diberikan secara oral sebagai 

antidiare tambahan dalam pengelolaan diare akut dan kronis. 

Selain itu dapat digunakan dalam pengelolaan kolostomi untuk 

mengurangi volume pembuangan. Sekitar 40% dosis loperamid 

diserap dari saluran pencernaan untuk di metabolisme di hati dan di 

ekskresikan melalui empedu sebagai zat tidak aktif. Waktu paruh 

eliminasi dilaporkan sekitar 10 jam . Pada diare akut diberikan 

loperamid  Obat dengan dosis awal 4 mg diikuti 2mg setiap setelah 

buang air besar selama 5 hari. Dosis pemberian tidak melebihi dari 

16 mg sehari. Sedangkan pada diare kronik dewasa, dosis awal 

diberikan 4-8 mg diikuti 2 mg setiap setelah buang air besar. 

Pemberian obat dihentikan jika tidak terdapat perubahan. 
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Loperamid memiliki efek samping pusing, mengantuk dan perut 

kembung (Sweetman C., 2009). 

2) Morfin 

Morphine atau morfin merupakan obat golongan analgesik 

opioid kuat yang sering digunakan untuk meredakan nyeri hebat, 

walaupun sering menyebabkan mual dan muntah. Morfin termasuk 

golongan opioid yang paling luas. Dosis morfin yang diberikan 

perlu disesuaikan dengan kondisi pasien yang sesuai tingkat nyeri 

dan efek sampingnya (BNF, 2011). Penggunaan oral diberikan 

dengan dosis 5 mg sampai 20 mg setiap 4 jam (Sweetman C., 

2009). 

3. Antibiotik 

Pemberian antibiotik jarang diberikan pada diare akut infeksi karena 

40% kasus ini sembuh kurang dari 3 hari tanpa antibiotik. Pemberian 

antibiotik diindikasikan pada pasien dengan gejala diare karena infeksi 

tertentu, seperti kolera, disentri, feses berdarah, leukosit dalam feses, diare 

pada pelancong. Terapi antibiotik spesifik diberikan untuk pasien berdasarkan 

kultur dan resistensi kuman (Zein, 2004). Penggunaan antibiotik sesuai 

dengan spektrum aktivitasnya dibagi menjadi beberapa golongan seperti 

Antibiotik spektrum luas (Turunan tetrasiklin,turunan amfenikol, turunan 

aminoglikosida, turunanan mikrolida, rifampisin), Antibiotikyang aktivitasnya  

terhadap gram positif (eritromisin), Antibiotik yang aktivitasnya terhadap 

gram negatif (Kolistin) (Jawetz, 2005).  

2.4.7 Swamedikasi Obat Diare 

Penyerahan obat tanpa resep untuk pasien yang mengalami diare lebih 

mengurangi beban biaya yang mungkin akan dikeluarkan pada saat pengobatan. 

Berikut beberapa obat diare golongan obat bebas, bebas terbatas dan Obat Wajib 

Apotek yang dapat diserahkan kepada pasien tanpa konsultasi terlebih dahulu ke 

Tenaga Kesehatan : 

1. Larutan Elektrolit  

Penggantian cairan tubuh yang hilang saat diare dapat menggunakan 

larutan elektrolit yang terdiri dari campuran garam elektrolit seperti 
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Natrium Klorida (NaCl), Kalium Klorida (KCL), trisodium sitrat hidrat 

dan glukosa anhidrat.  

Tabel II. 2 Merek Dagang Obat yang termasuk Larutan Elektrolit  

(Kasim F., 2013). 

Nama obat Kandungan Produsen Obat 

Oralit  Dalam 200ml mengandung : 

- Natrium Klorida 0,52g 

- Kalium Klorida 0,3g 

- Natrium sitrat dihidrat 0,58g 

- Glukosa anhidrat 2,7g 

- Osmolaritas 245mOsm/L 

PT. Indofarma 

Pharolit-200  Dalam 1 L mengandung : 

- Natrium Klorida 3,5 g 

- Natrium Sitrat 2,5g 

- Kalium Klorida 1,5g 

- Glukosa 20g 

PT. Novell 

Pharma 

 

2. Karbo Adsorben  

Obat ini memiliki khasiat sebagai bahan atau zat yang mampu mengurangi 

racun dalam saluran pencernaan akibat keracuanan makanan atau zat 

asing. Obat ini bekerja dengan menyerap racun dalam saluran cerna yang 

kemudian akan dikeluarkan bersama feses. Efek samping yang mungkin 

terjadi berupa feses berwarna hitam, muntah dan sembelit (Sweetman S., 

2009). 

Tabel II. 3 Merek Dagang Obat dengan Kandungan Karbo Adsorben 

(Kasim F., 2013). 

Nama obat Kandungan Produsen Obat 

Norit  - - Activated Charcoal 125mg 

- - Eksipien 325mg 

PT. Eagle Indo Pharma 

Bekarbon  Activated Charcoal 125mg PT. Kimia Farma 

 

3. Kaolin 

Kaolin merupakan antidiare golongan adsorben yang digunakan sebagai 

terapi tambahan untuk rehidrasi. Karakteristik fisik kaolin berupa serbuk 

halus berwarna putih atau putih kekuningan dengan aroma seperti tanah 
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liat. Kaolin tidak dapat larut dalam air, dalam asam encer dan dalam 

larutan alkali hidroksida. Dalam penggunaannya kaolin sering 

dikombinasikan dengan pektin.Kaolin dapat membentuk ikatan komplek 

yang tidak larut dengan beberapa obat di dalam saluran cerna, sehingga 

dalam penggunaannya kaolin tidak dapat diberikan secara bersamaan 

dengan obat lain. Dosis kaolin dapat diberikan hingga 24g setiap hari 

dalam dosis terbagi (Sweetman S., 2009). 

 

4. Pectin 

Obat golongan adsorben yang digunakan untuk pengobatan simtomatik 

diare. Pectin bekerja dengan cara menyerap cairan, mengikat dan 

menghilangkan iritasi pada saluran pencernaan. Obat ini 

dikontraindikasikan pada penderita radang usus besar, obstruksi usus, 

demam tinggi dan anak-anak dibawah 3 tahun. Efek samping yang 

mungkin terjadi dapat berupa sembelit (Tatro D., 2003). 

Tabel II. 4 Merek Dagang Obat dengan Kandungan Kaolin Pectin 

(Kasim F., 2013). 

Nama obat Kandungan Produsen Obat 

Neo Kaolana  - Tiap 15ml mengandung : 

- - Kaolin 700mg 

- - Pektin 50mg 

PT. Sanbe Farma 

Kaotin  Tiap 5ml mengandung : 

- Kaolin 985mg 

- Pektin 22mg 

PT. Erela 

 

5. Attapulgite 

Attapulgite aktif merupakan antidiare golongan adsorben yang digunakan 

sebagai terapi tambahan dalam pengelolaan diare. Pemberian Attapulgite 

dalam sehari dapat diberikan hingga 9g dalam dosis terbagi. Karakteristik 

fisik berupa serbuk halus tidak berwarna atau transparan (Sweetman s., 

2009).  
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Tabel II. 5 Dagang Obat dengan Kandungan Attapulgit 

Nama obat Kandungan Produsen Obat 

Biodiar  Attapulgit 630mg PT. Sandoz 

New Diatab  Attapulgit 600mg PT. Medifarma 

Diagit  - Attapultit 600mg 

- Pektin 50 mg 
PT. Interbat 

Molagit  - Attapultit 700mg 

- Pektin 50 mg 
PT. Molex Ayus 

Entrostop  
- Attapultit 650mg 

- Pektin 50 mg 
PT. Kalbe Farma 

Sumber :Kasim F., 2013 

6. Antidiare golongan Obat Herbal Terstandar  

a. Diapet NR  

Diapet NR  atau Diapet Nyerap Racun  merupakan obat varian 

baru yang di produksi oleh PT.Soho Industri Pharmasi. Diapet NR  

berbentuk kapsul yang komposisinya memiliki perbedaan sedikit 

dengan Diapet  biasa. Untuk Diapet NR  terdapat bahan tambahan 

Attapulgite (42%) dan Activated Carbon (10%)(Kasim F, 2013). 

Tambahan kompisisi bahan tersebut menambah kashiat dari Diapet 

NR , selain untuk mengatasi diare dan memadatkan feses yang cair, 

Diapet NR  lebih mampu menyerap racun dalam saluran pencernaan 

akibat keracunan makanan atau minuman (Anonim, 2012). 

b. Diapet  Anak 

Obat herbal yang digunakan untuk meredakan diare non 

spesifik untuk anak. Komposisi diapet anak terdiri dari Coix lacryma-

jobi semen 18%, Psidium guajava leaf extr 23,5%, Phellodendron 

radix 23%, curcumae 12,5% dan Coptidis Rhizoma 23%. Diapet

anak tidak dianjurkan untuk anak-anak usia kurang dari 5 tahun. Obat 

ini dikonsumsi sehari 2x1pcs(10ml) (Anonim, 2012). 

2.4.8 Iklan Obat Diare di Televisi 

Beberapa industri memanfaatkan televisi sebagai media promosi untuk 

memperkenalkan produk dan meningkatkan pemasukan perusahaan atau industri. 

Berikut contoh obat diare yang diiklankan di televisi: 
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a. Diapet  

Pemberian obat Diapet  utuk menurunkan frekuensi diare dengan cara 

membantu memadatkan feses yang cair dan mengurangi rasa mual dengan 

menghindari makanan pedas atau minuman asam selama proses 

penyembuhan. Diapet  dikonsumsi sehari 2 kali 2 kapsul. Pengobatan diare 

akut digunakan diapet  sehari 2 kali 3kapsul (Sukardi et al., 2007) 

b. Entrostop  

Entrostop  memilili efektifitas untuk mengurangi keluhan pada diare non 

spesifik, kontraindikasi obat ini tidak boleh diberikan pada pasien penderita 

konstipasi dan hipersensitifitas terhadap attalpugit dan pectin. Saat diare 

terjadi kehilangan cairan dan elektrolit sehingga pemberian cairan mutlak 

diperlukan. Dosis yang tertera pada etiket adalah dewasa dan anak-anak >12 

tahun 2 tablet setiap diare jumlah tablet maksimal 12 tablet dalam 24 jam. 

Anak-anak 6-12 tahun 1 tablet setiap kali diare, jumlah tablet maksimal 6 

tablet dalam 24 jam (Kasim,F, 2017). 

Tabel II. 6 Obat Diare yang Terdapat di Iklan Televisi(Kasim F., 2013). 

Nama 

Obat 

Komposisi Golongan 

Obat 

Produsen 

Obat 

Diapet  Ekstrak Psidii folium 23,5 % 

Ekstrak curcumae domesticate rhizome 12,5% 

Ekstrak coix lacrima jobi semen 18 % 

Ekstrak phellodendri radix 23% 

Ekstrak coptidis rhizome 23% 

Herbal 

Terstandart 

PT.Soho 

Industri 

Farmasi 

Entrostop  Activated Colloidal Attapulgite 650mg 

Pectin 50mg 

Bebas Kalbe 

Farma 

 

2. 5Pengaruh Perilaku Kesehatan 

2.5.1 Pengetahuan 

Pengetahuan terdiri dari fakta dan teori yang memungkinkan seseorang 

untuk dapat memecahkan masalah yang dihadapi. Pengetahuan dapat diperoleh 

baik dari pengalaman langsung maupun pengalaman orang lain (Notoatmodjo, 

2010). Pengetahuan merupakan hasil atau setelah seseorang melakukan 

pengamatan terhadap suatu objek tertentu (Notoatmodjo,2007). Beberapa hal yang 

dapat mempengaruhi tingkat pengetahuan, antara lain: 
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a. Tingkat Pendidikan  

Pendidikan merupakan upaya untuk memberikan pengetahuan baru yang akan 

mewujudkan terbentuknya perilaku positif 

b. Budaya  

Tingkah laku seseorang dalam memenuhi kebutuhan meliputi sikap dan 

kepercayaan 

c. Informasi 

Seseorang yang memiliki sumber informasi yang banyak akan mempunyai 

wawasan pengetahuan yang luas 

d. Pengalaman 

Sesuatu yang pernah terjadi kepada seseorang yang akan menambah pengetahuan 

yang bersifat informal (Sukanto, 2000). 

2.5.2 Sikap 

Sikap merupakan kecenderungan untuk merespon orang, objek atau situasi 

tersentu. Sikap tidak dapat disamakan dengan perilaku dan perilaku tidak selalu 

menggambarkan sikap seseorang, karena sering kali seseorang memperlihatkan 

tindakan yang bertentangan dengan sikap (Sarwono,2007). Sikap Konsumen 

terhadap suatu produk atau merek dapat diubah melalui komunikasi 

yangpersuasive dan pemberian informasi yang efektif kepada konsumen. 

Dengandemikian konsumen dapat membeli produk atau merek baru, atau produk 

yang sudah ada dipasaran (Subianto, 2007).  

2.5.3 Tindakan atau Perilaku 

Perilaku manusia merupakan segala macam pengalaman serta interaksi 

yang dilakukan manusia dengan lingkungan yang diwujudkan dalam bentuk 

pengetahuan, sikap, dan tindakan. Perilaku merupakan respon seseorang terhadap 

sesuatu hal yang bersumber dari luar maupun dalam dirinya. Respon dapat 

bersifat pasif (tanpa tindakan) seperti berfikir, berpendapat, bersikap maupun 

bersifat aktif (melakukan tindakan) (Sarwono, 2007). Tingkat pendidikan dapat 

mempengaruhi perilaku, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka 

semakin positif perilaku swamedikasi yang seseorang lakukan (Ananda et al., 

2013). 
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2. 6 Gambaran Desa 

Desa Beji terdiri dari tiga (3) dusun yaitu Dusun Jambe  Rejo, Dusun 

Krajan Sae, dan Dusun Karang Jambe. Fokus penelitian ini dilakukan di Dusun 

Jambe Rejo sebagai tempat pengambilan sampel, dimana di dusun Jambe Rejo 

terdapat 2 RW dan 4 RT yaitu RW 04 dan RW 05. Menurut rekapitulasi data Desa 

Beji, jumlah penduduknya 8.777 orang dengan 2.673 kepala keluarga. Dari 

jumlah tersebut sebanyak 3.270 penduduk dengan 978 kepala keluarga yang 

tinggal di Dusun Jambe Rejo Desa Beji Kecamatan Junrejo Kota Batu. Terdapat 

1.634 penduduk laki-laki, 1.636 penduduk perempuan.  

Berdasarkan data Rekapitulasi Jumlah Penduduk menurut jenis pekerjaan, 

masyarakat Desa Beji banyak yang bekerja sebagai karyawan swasta. Selain itu 

didapat data dari Rekapitulasi Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan Akhir, 

kebanyakan masyarakat di Desa Beji lulus SMA atau sederajat. 

Tabel II. 7 Jumlah Penduduk Dusun Jambe Rejo Berdasarkan Jenis Kelamin 

RW RT 
Jumlah Populasi 

Pria Wanita Pria + wanita 

004 001 283 281 564 

004 002 370 359 729 

004 003 252 258 510 

005 001 171 169 340 

005 002 198 203 401 

005 003 189 174 363 

005 004 171 192 363 

Total 1.634 1.636 3270 

 


