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PENDAHULUAN 

 
 
1.1 Latar Belakang 

Diare (bahasa Inggris: diarrhea) adalah sebuah gejala penyakit 

disaat tinja atau feses berubah menjadi lembek atau cair yang biasanya terjadi paling 

sedikit tiga kali dalam 24 jam atau lebih dari sering dari jumlah normal per individu 

(WHO, 2017). 

Diare akut yaitu diare yang berlangsung 15 hari. Sedangkan menurut World 

Gastroenterology organisation global guidelines (2005) diare akut didefinisikan 

sebagai feses yang cair/lembek lebih banyak dari normal berlangsung kurang dari 14 

hari. Sedangkan diare kronik didefinisikan sebagai feses yang cair/lembek lebih 

banyak dari normal yang berlangsung lebih dari 15 hari (Simadibrata, Marcellus dan 

Daldiyono 2014). 

Diare biasanya merupakan gejala infeksi saluran cerna, yang dapat 

disebabkan oleh berbagai organisme seperti bakteri, virus dan parasit. Infeksi 

menyebar melalui makanan yang terkontaminasi atau air minum, atau dari orang ke 

orang sebagai akibat kebersihan yang buruk. Diare berat menyebabkan kehilangan 

cairan, dan mungkin mengancam jiwa, terutama pada anak kecil dan orang-orang 

yang kekurangan gizi atau memiliki kekebalan yang terganggu (WHO, 2017).  

Prevalensi diare klinis adalah 9,0% (rentang: 4,2% - 18,9%), tertinggi di 

Provinsi NAD (18,9%) dan terendah di DI Yogyakarta (4,2%). Beberapa provinsi 

mempunyai prevalensi diare klinis >9% (NAD, Sumatera Barat, Riau, Jawa Barat, 

Jawa Tengah, Banten, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tengara Timur, Kalimantan 

Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Papua Barat dan Papua 

(Depkes, 2011).Penyebab utama disentri di Indonesia adalah Shigella sp, Salmonela 

sp, Campylobacter jejuni, Escherichia coli (EIEC), dan Entamoeba histolytica. 

Disentri berat umumnya disebabkan oleh Shigella dysentery, kadang-kadang dapat 

juga disebabkan oleh Shigella flexneri (Zein et. al, 2004).   

Untuk pengobatan penyakit diare digunakan antibiotik paten dan generik. Obat paten 

diproduksi oleh pabrik yang memiliki hak paten sehingga umumnya dijual dengan 

harga yang tinggi karena tidak ada kompetisi. Setiap pabrik memberi nama sendiri 



sebagai merek dagang. Obat ini di Indonesia dikenal dengan nama obat generik 

bermerek atau branded (Kemenkes RI, 2013). Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 

HK.02.02/MENKES/068/I/2010 tentang kewajiban menggunakan obat generik di 

Fasilitas Pelayanan Pemerintah. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat mendapatkan 

harga obat yang lebih rendah sehingga dapat dijangkau oleh masyarakat serta terjamin 

mutu dan keamanannya (Kemenkes RI, 2010).     

    Sampai saat ini masyarakat masih sering keliru 

menyebut obat generik bermerek sebagai obat paten. Padahal, jenis obat paten yang 

beredar kurang dari 10%. Selebihnya adalah obat generik, baik dengan merek dagang 

maupun dengan nama kandungan zat aktifnya (lebih sering dikenal sebagai obat 

generik) (Kemenkes RI, 2013).        

  Obat generik dipasarkan dengan harga jauh lebih murah dari obat 

paten. Obat generik dipasarkan dengan harga jual yang mengesampingkan biaya 

penelitia. namun demikian, disamping obat generik, ada obat generik yang disebut 

sebagai obat-obat generik bermerek (branded). Harga jual obat generik bermerek ini 

biasanya lebih mahal karena harga tersebut ditentukan oleh kebijakan perusahaan 

farmasi yang memproduksinya.Obat generik merupakan pilihan terbaik untuk 

mendapatkan obat yang efektif dengan harga yang sesuai dan efisien (Kemenkes RI, 

2013).  

Salah satu ciri makhluk hidup ialah memerlukan makan dan minum. Agar 

makanan dan minuman yang di konsumsi dapat memberi manfaat bagi tubuh maka 

harus diperhatikan tentang kebersihannya baik secara lahir maupun hakikat asal 

makanan dan makanan itu. Secara lahir, sebelum diolah dan dikonsumsi bahan 

makanan itu harus dibersihkan terlebih dahulu. Secara hakikat, harus memperhatikan 

tentang halal dan tidaknya asal/sumber makanan tersebut. Makan dan minumlah 

makanan dan minuman yang halalan dan thayyiban. Halal (halalan) artinya secara 

hukum Islam boleh dimakan dan thayyiban artinya makanan dan minuman tersebut 

mengandung nilai gizi yang cukup dan tidak menjadikan bahaya (madharat) bagi 

yang mengkonsumsinya (Mohammad, 2011). 

Agama Islam sangat menekankan agar manusia menjaga kesehatannya, juga 

menjaga setiap penyebab yang dapat menjadikannya menderita sakit. Kebersihan 

lingkungan mencakup kebersihan tempat tinggal, tempat bekerja, dan lingkungan. 

Kebersihan tempat tinggal dilakukan dengan cara mengelap perabot rumah, menyapu, 

mengepel lantai, mencuci peralatan makan, membersihkan bilik mandi dan jamban, 



serta membuang sampah. Kebersihan lingkungan dimulai dengan menjaga kebersihan 

halaman dan membersihkan jalan di depan rumah dari sampah (Syah & Benny, 2007). 

1.2 Perumusan Masalah             

  Berdasarkan latar belakang dan data-data di atas menunjukkan salah satu 

masalah penyebab penyakit diare ialah bakteri Shigella sp, Salmonela sp, 

Campylobacter jejuni, Escherichia coli dan Entamoeba histolytic.Masih banyaknya 

masyarakat menggunakan antibiotik paten dibandingkan antibiotik generik dalam 

pengobatan penyakit ini. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sensitivitas 

antibiotik paten dan generik terhadap beberapa bakteri penyebab diare ditinjau dari 

kedokteran dan Islam. 

1.3 Pertanyaan Penelitian 

1. Apa jenis antibiotik yang paling sensitif terhadap bakteri penyebab  diare? 

2. Bagaimana pola sensitivitas antibiotik paten dan antibiotik generik terhadapat 

penyebab penyakit  diare? 

3. Bagimana penggunaan antibiotik terhadap diare menurut pandangan islam? 

1.4 Tujuan Penelitian 

1.4.1 Tujuan Umum 

Meneliti sensitivitas antibiotik paten dan generik pada beberapa bakteri penyebab 

penyakit diare. 

1.4.2 Tujuan Khusus 

1. Mengetahui jenis antibotik yang masih sensitif terhadap penyebab penyakit 

diare  

2. Mengetahui pola sensitivitas antibiotik paten dan antibotik generik terhadap 

bakteri Salmonella typhimerium, Shigella flexneri , E.coli penyebab penyakit 

diare 

3. Mengetahui bagaimana pandangan Islam tentang cara pengobatan 

menggunakan antibiotik 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Bagi Peneliti 

1.Menambah wawasan bagi peneliti. 

2.Mengetahui cara membuat penelitian yang baik dan benar. 

3.Dapat mengetahui kesensitivitan antara antibiotik paten dan generik. 



4.Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dan pembanding untuk 

penelitian selanjutnya. 

5.Menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya di Universitas YARSI. 
 

1.5.2 Bagi Masyarakat 
Hasil penelitian dapat memberikan infomasi pada masyarakat tentang antibiotik 
untuk penyakit diare 
 

1.5.3 Bagi agama 
Mengembangkan ilmu Islam yang berguna untuk ke maslahatan umat. 

 

	


