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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

A. Keracunan 

1. Definisi Keracunan 

Keracunan berarti bahwa suatu zat kimia telah mengganggu proses 

fisiologis, sehingga keadaan badan organisme itu tidak lagi dalam 

keadaan sehat. Dengan perkataan lain organisme itu menjadi sakit 

(Koeman, 1987). Keracunan adalah keadaan sakit yang ditimbulkan 

oleh racun. Bahan racun yang masuk ke dalam tubuh dapat langsung 

mengganggu organ tubuh tertentu, seperti paru paru, hati, ginjal dan 

lainnya.  

2. Klasifikasi Racun  

Racun diklasifikasikan menurut aksinya sebagai berikut: 

a. Racun Korosif: racun ini adalah agen pengiritasi yang sangat aktif 

yang menghasilkan peradangan dan ulserasi  jaringan. Kelompok 

ini terdiri dari asam kuat dan basa. 

b. Racun Iritan : racun ini menghasilkan gejala sakit di perut, muntah  

1) Racun Anorganik  

Logam :  arsen, merkuri, timbal, tembaga dan antimon 

Non logam : fosfor, klorin, bromin, dan iodin 

2) Racun organik 

Tumbuh-tumbuhan : minyak jarak 

Hewan : ular, kalajengking,laba-laba 

3) Racun mekanik : bubuk kaca, debu berlian 

c. Racun Saraf 

Racun ini beraksi di sistem saraf pusa. Gejala yang dirimbulkan 

biasanya sakit kepala, ngantuk, pusing, delirium, stupor, koma, dan 

kejang. 

1) Racun serebral: opium, alkohol, agen sedatif, agen 

hipnotik, anastetik. 
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2) Racun spinal: Strychinine. 

3) Periferal: Curare. 

d. Racun jantung : Digitalis, rokok. 

e. Asphyxiants: Gas batubara, CO, CO2, war gasses. 

f. Lain-lain: Analgesik, antipiretik, penenang, antidepresan 

(Chadha, 2003) 

3. Penggolongan keracunan 

a. Menurut cara terjadinya 

1) Meracuni diri (Self poisoning). Penderita berusaha bunuh diri 

dengan tujuan menarik perhatian saja. Penderita biasanya 

menelan racun dalam dosis besar untuk membahayakan 

dirinya. Contohnya adalah keracunan baygon (Anonim, 2009). 

2) Usaha bunuh diri (attempted suicide). Dalam hal ini penderita 

ingin benar-benar bunuh diri dan dapat berakhir dengan 

kematian (Anonim, 2009). 

3) Keracunan akibat kecelakaan (accidental poisoning). 

Keracunan ini terjadi benar-benar karena kecelakan dan tidak 

ada unsur kesengajaan (Anonim, 2009). 

4) Keracunan akibat pembunuhan (homicidal poisoning). Terjadi 

akibat tindakan criminal yaitu diracuni pasien (Anonim, 2009). 

5) Keracunan akibat ketergantungan obat. Keracunan terjadi 

akibat sifat toleransi obat sehingga memerlukan peningkatan 

dosis. Peningkatan dosis yang tidak terukur/ tidak terkendali 

menimbulkan overdosis yang fatal (Anonim, 2009). 

b. Menurut cepat lambatnya proses keracunan 

1) Keracunan akut 

Gejala keracunan muncul dengan cepat segera setelah korban 

menelan atau kontak dengan zat racun misalnya keracunan 

makanan, sianida dan insektisida (Anonim, 2009). 

2) Keracunan kronik 
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Gejala muncul dalam waktu relative lama sehingga korban 

sering tidak sadar mengalami keracunan. Keracunan kronis 

yang sering terjadi antara lain keracunan bromid, salisilat, 

fenitoin dan digitalis karena tidak diawasi (Anonim, 2009). 

c. Menurut organ yang terkena 

Keracunan dapat dibedakan menurut organ yang terkenan 

yaitu neurotoksik (racun saraf), kardiotoksik (racun pada jantung), 

nefrotoksik dan hepatotoksik. Satu zat racun dapat mempengaruhi 

beberapa organ sekaligus misalnya CCl4 mempengaruhi hepar, 

ginjal dan jantung (Anonim, 2009). 

d. Bahan kimia 

Zat kimia dalam golongan sejenis biasanya menimbulkan 

gejala keracunan yang sama seperti keracunan alkohol, logam 

berat, fenol dan organofosfat (Anonim, 2009). 

4. Mekanisme terjadinya keracunan 

Absorpsi racun ditandai oleh masuknya racun dari tempat paparan 

menuju sirkulasi sistemik tubuh atau pembuluh limfe. Absorpsi 

didefinisikan sebagai jumlah racun yang mencapai sistem sirkulasi 

sistemik dalam bentuk tidak berubah. Racun dapat terabsorpsi umumnya 

apabila berada dalam bentuk terlarut atau terdispersi molekular. Jalur 

utama absorpsi racun adalah saluran cerna, paru-paru dan kulit. Setelah 

racun mencapai sistemik, ia bersama darah akan diedarkan ke seluruh 

tubuh. Dari sistem sirkulasi sistemik ia akan terdistribusi lebih jauh 

melewati membran sel menuju sistem organ atau ke jaringan-jaringan 

tubuh. Selanjutnya racun akan mengalami reaksi biotransformasi 

(metabolisme) dan ekskresi racun melalui ginjal, empedu, saluran 

pencernaan, dan jalur ekskresi lainnya (kelenjar keringat,kelenjar mamae, 

kelenjar ludah, dan paru-paru). Jalur eliminasi yang paling penting adalah 

eliminasi melalui hati (reaksi metabolisme) dan ekskresi melalui ginjal 

(Wirasuta dan Niruri, 2006) 
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5. Efek racun terhadap tubuh 

a. Lokal 

Efek lokal terbatas pada beberapa bagian tubuh yang 

kontak dengan zat kimia yaitu kulit, mata, jalur udara, dan usus. 

Contoh efek racun lokal yakni kulit terbakar, mata berair dan iritasi 

pada tenggorokan yang menyebabkan batuk. Banyak racun yang 

menyebabkan efek lokal namun ada juga yang tidak. 

1) Kulit 

Bahan-bahan kimia yang membahayakan kulit menyebabkan 

kulit memerah, sakit ketika kulit disentuh, tapi tidak menyebabkan 

rasa terbakar ketika sudah dicuci. Agen korosif dapat dengan cepat 

menyebabkan rasa sakit dan terbakar dan membahayakan kulit. 

Mungkin ada rasa melepuh dan kulit berubah warna menjadi abu-

abu-putih atau coklat (WHO, 1997). 

2) Mata 

Agen pengiritasi atau agen korosif dapat menyebabkan sakit 

yang parah ketika terpapar di mata. Mereka dapat dengan cepat 

membakar permukaan mata dan menyebabkan bekas luka bahkan 

kebutaan. Mata akan terlihat merah dan berair. Pasien yang terkena 

racun mungkin tidak ingin membuka matanya dan cahaya akan 

menyebabkan rasa sakit di mata (WHO, 1997). 

3) Usus 

Bahan kimia beracun dapat membahayan mulut dan 

tenggorokan atau usus. Pasien mungkin merasakan sakit perut, 

muntah dan diare serta muntah dan fesesnya mungkin mengandung 

darah. Jika tenggorokan terbakar maka dengan cepat membengkak 

dan menyebakan pasien sulit bernafas (WHO,1997) 

4) Saluran Udara dan Paru-paru 

Beberapa gas dan uap dapat mengiritasi hidung, tenggorokan 

dan saluran udara bagian atas dan menyebabkan batuk dan terjadi 

dengan cepat ketika pasien menghirup zat racun atau ketika setelah 
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48 jam. Cairan dalam paru-paru menyebabkan pasien tidak dapat 

bernafas dengan benar dan harus segera dibawa ke rumah sakit 

karena memiliki udema. Beberapa gas beracun seperti karbon 

monoksida tidak memiliki efek pada hidung dan tenggorokan. Gas 

beracun yang tidak menyebabkan batuk dan tersedak sangat 

berbahaya karena pasien tidak tahu ketika sudah menghirup zat 

tersebut. Ketika saluran udara pasien tidak menutup, makanan, 

minuman atau muntah dapat masuk ke paru-paru dan menghalangi 

saluran udara atau menyebabkan edema paru. Itulah mengapa 

sangat berbahaya untuk memberikan makanan, minuman atau obat-

obatan untuk pasien yang sadar (WHO, 1997). 

5) Lokasi Injeksi 

Racun yang mengiritasi yang disuntikkan ke dalam kulit, 

seperti racun dari sengatan serangga dan gigitan ular, dapat 

menyebabkan rasa sakit dan bengkak di tempat mereka 

disuntikkan. Pasien-pasien yang sengaja menyuntikkan diri dengan 

produk hewan mungkin mendapatkan efek lokal (WHO, 1997) 

b. Sistemik 

Ada banyak cara di mana racun dapat menyebabkan kerusakan: 

1) Dengan merusak organ-organ seperti otak, saraf, jantung, 

hati, paru-paru, ginjal atau kulit. Kebanyakan racun 

memiliki efek lebih besar pada satu atau dua organ dari 

pada bagian lain tubuh. Organ yang paling terpengaruh 

disebut organ sasaran. 

2) Dengan memblokir pesan antara saraf. 

3) Dengan menghentikan tubuh bekerja dengan baik misalnya, 

dengan memblokir pasokan energi atau suplai oksigen. 

Efek sistemik hanya terjadi ketika jumlah racun dalam tubuh lebih 

besar dari jumlah yang dapat tubuh tangani.  Biasanya bila kontak 

dengan racun berlangsung hanya dalam waktu singkat (akut), efek 

terjadi segera setelah terpapar dan tidak berlangsung lama. Namun 
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dalam beberapa kasus, efek racun yang tidak terlihat selama beberapa 

jam atau bahkan hari setelah akut. Ketika paparan racun berlangsung  

untuk waktu yang lama (kronis), efek dapat berlangsung untuk waktu 

yang lama (WHO, 1997). 

c. Efek racun terhadap bayi dalam rahim 

Beberapa racun dapat membahayakan bayi dalam rahim. Hal ini 

kemungkinan besar selama tiga bulan pertama kehamilan ketika sistem 

saraf dan semua organ utama mulai terbentuk. Bagian-bagian tubuh 

dari bayi biasanya terkena adalah tulang, mata, telinga, mulut dan otak. 

Jika kerusakan sangat buruk, bayi akan berhenti tumbuh dan mati. 

Beberapa bahan kimia beracun dapat membahayakan bayi dalam 

kandungan tanpa merugikan ibu. Jika ibu minum alkohol atau merokok 

selama kehamilan dapat membahayakan bayinya. Obat-obatan juga 

dapat membahayakan bayi dalam kandungan. Wanita hamil  tidak harus 

meminum obat-obatan kecuali yang diresepkan oleh dokter (WHO, 

1997). 

6. Gejala keracunan 

Gejala klinis akibat keracunan dapat bervariasi, hal ini tergantung 

dari penyebabnya. Contoh berbagai macam gangguan klinis dan 

penyebab keracunan dapat dilihat pada tabel 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabel 1. Penyebab Keracunan dan Gangguan Klinisnya 
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(Moffat et al, 1986) 
 

7. Diagnosa keracunan 

Untuk mendiagnosa keracunan dapat ditinjau dari riwayat pasien, 

uji fisik, pemeriksaan laboratorium dan toxicological screening. 

a. Riwayat 

Diagnosa berdasarkan riwayat pasien merupakan indikator yang 

paling penting untuk racun yang tertelan. Dengan mengetahui 

riwayat pasien kita dapat mengidentifikasi racun, jumlah obat dan 

lama waktu terpapar. Informasi tentang peresepan obat yang 

diterima pasien, obat bebas dan zat berbahaya lain harus diketahui. 

Teman, pasien terdekat dan health care providers harus 

Sistem yang 
dipengaruhi  

Gangguan klinis (Penyebab keracunan) 

Penampilan 
secara umum 

Agitasi ( amfetamin, kokain), lyergis acid diethyalmide, opiat withdrawl 
apathy, drowsiness, koma (hypnotik,pelarut organik,litium) 

Gangguan 
sistem syaraf 

Electro-encephalogram (EEG) {central depressant}, fungsi motorik 
(alkohol, penyalahgunaan obat), gangguan berjalan/bergerak (halusinogen, 
amfetamin, karbamazepin, litium, kokain), kejang 

 Tanda tanda vital 
Status mental Psikosis (illcit drugs), disorientasi 
Tekanan darah  Hipotensi (fenotiazin), hipertensi (kortikosteroid, kokain, fenilpropalamin,  

antikolinergik) 
Jantung  Nadi, elektrokardiogram [Anti depressan trisiklik, orfenadrin], tidak teratur 

(fenotiazin, prokainamid, amiodaron, lidokain), heart block (calcium 
blocker, beta blocker, digitalis, kokain, antidepresan trisiklik) 

Temperature Hipertermia (LSD, kokain, MDMA) 
Respirasi Depresi pernapasan (opiat, barbiturat, benzodiazepin), hipoventilasi 

(Salisilat) 
Otot Spasme dan kram ( botulism, crimidin, strikinin) 

Kulit  Kering (parasimpatolitik, antidepresan trisiklik), berwarna merah (karbon 
monoksida), berwarna biru (sianosis), kuning (liver damage: alkohol, jamur, 
rifampisin) 

Mata Pinpoint (opiat, inhibitor kolinesterase), dilatasi pupil (Atropin, amfetamin, 
kokain), kemerahan (cannabis) 

Hidung Nasal septum komplikasi (kokain) 
Dada  Radiography (bronkokonstriksi, logam, aspirasi) 
Perut  Diare (laksatif, organofosfat), obstruksi ( opiat, atropin), radigrafi ( timbal, 

talium) 
Bau Bisa dilihat dari keringat mulut, pakaian, sisa muntah: 

Alkohol (etanol, pembersih), aseton (aseton, asidosis metabolik), ammonia 
(ammonia), almond (sianida), pemutih/klorin (hipoklorit/klorit), disinfektan 
(kreosat, fenol, tar), formaldehid (formaldehid, metanol), bawang (arsen, 
dimethylsulfoxide, malation, fosfor kuning), asap (nikotin, 
karbonmonoksida) pelarut organik (dietil eter, kloroform, diklormetan), 
kacang (rodentisida) 
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ditanyakan dan pengobatan yang diterima diidentifikasi. Obat 

yang ditemukan disekitar pasien harus dijauhkan dan meminta 

pertanggungjawaban toko obat/apotek yang menjual obat tersebut 

tentang obat-obatan yang diberikan ke pasien (Chadha, 2003). 

b. Uji fisik 

Evaluasi jalan nafas, respirasi dan sirkulasi. Status mental, suhu 

tubuh, ukuran pupil, otot, refleks, kulit dan aktivitas peristaltik 

juga harus segera diperiksa kemudian tentukan status pasien 

apakah termasuk dalam depressed status atau agitated status. Obat 

yang menyebabkan depressed status adalah sympatholytics seperti 

adrenergic blockers, anti-aritmia, anti hipertensi, anti-psikotik, 

kolinergik seperti nikotin, karbamat, organofosfat, fisostigmin, 

pilokarpin. Obat yang menyebabkan agitated status adalah 

symptomatic seperti agonis adrenergik, amfetamin, kafein, 

teofilin, MAO-inhibitors, anti spasmodik, antikolinergik seperti 

antihistamin obat anti-parkinson (Chadha, 2003). 

c. Evaluasi laboratorium 

Data laboratorium klinik yang menggambarkan keracunan 

terdiri atas yaitu : 

1) Anion gap 

Menggambarkan perbedaan antara kation dan anion. [Na+]-

[Cl-] – [HCO3-]. Nilai normal = 12±4 meqL-1. Adanya anion 

gap mengindikasikan adanya kelebihan kation dibanding anion 

(Chadha, 2003). 

2) Osmolal gap 

Beberapa obat dan racun yang memiliki berat molekul 

rendah menyebabkan perbedaan antara osmolaritas plasma 

yang diukur dengan yang dihitung. Osmolaritas plasma normal 

= 285-295 mosmL-1 (Chadha, 2003). 
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3) Arterial oksigen saturation gap  

Racun yang berhubungan dengan peningkatan Arterial 

oksigen saturation gap [> 5% perbedaan antara saturasi 

dihitung dari ABG dan saturasi diukur dengan co-oximetery] 

termasuk karbon monoksida dan methemoglobin. Racun ini 

menghambat oksigen mengikat hemoglobin dan dengan 

demikian secara signifikan menurunkan kadar oksigen tanpa 

menurunkan PaO2 (Chadha, 2003). 

d. Toxicological Screening 

Dengan uji ini kita dapat mengetahui dengan pasti racun 

apa yang tertelan  namun langkah-langkah pertolongan awal tidak 

boleh menunggu hasil uji tersebut. Toxicological Screening 

digunakan sebagai dasar untuk menyediakan pengobatan dengan 

antidot yang spesifik atau metode untuk meningkatkan eliminasi 

obat dan juga mengidentifikasi obat yang digunakan untuk terapi 

selanjutnya serta mencari tanda-tanda karakteristik dari berbagai 

jenis keracunan sementara tindakan pengobatan di awal  juga 

dilakukan (Chadha, 2003). 

B. Penatalaksanaan umum keracunan 

1. Airway  

Faktor yang paling banyak berpengaruh terhadap kematian akibat 

overdosis obat dan keracunan adalah karena kehilangan refleksi 

perlindungan jalur nafas dengan obstruksi jalur nafas yang disebabkan 

oleh lidah yang kaku. Optimasi posisi jalan nafas dan lakukan intubasi 

endotrakeal jika perlu. Penggunaan segera naloxon atau flumazenil 

dapat menyadarkan pasien yang keracunan opioid atau benzodiazepin 

berturut-turut sehingga intubasi endotrakeal tidak perlu dilakukan 

(Olson, 2004). 
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2. Breathing  

Untuk menguji pernafasan yang adekuat dilakukan dengan 

mengukur gas darah arteri. Pada pasien yang memiliki kadar pCO2 

darah naik (misalnya >60mm Hg) mengindikasikan pernafasan perlu 

dibantu dengan ventilasi. Jangan menunggu sampai pCO2 pasien 

diatas 60mmHg untuk memulai ventilasi (Olson, 2004). 

3. Circulation 

Sirkulasi yang cukup diuji dengan mengukur tekanan darah, denyut 

nadi dan ritme. Lakukan Cardiopulmonary resuscitation (CPR) jika 

tidak terasa denyut nadi dan lakukan Advanced Cardiac Life support 

(ACLS) jika terjadi aritmia dan shock. Berikan infus cairan dengan 

ringert laktat, larutan dekstrosa 5% dalam air atau normal salin. Pada 

pasien yang memiiki sakit yang serius (koma, hipotensi, kejang) 

pasang alat kateter di kandung kemih dan urin diambil untuk uji 

toksisitas racun dan pengeluaran urin tiap jam (Olson, 2004). 

4. Dekontaminasi 

Dekontaminasi bertujuan untuk mengurangi absorbsi racun di 

dalam tubuh dan dilakukan bergantung cara masuk bahan racun. 

a. Dekontaminasi permukaan 

1) Kulit 

Agen korosif dapat dengan cepat melukai kulit dan harus 

dihilangkan segera. Untuk dekontaminasi racun di kulit harus 

berhati-hati sehingga petugas kesehatan yang menangani tidak 

ikut terkontaminasi. Kenakan alat pelindung (sarung tangan, 

pakaian, dan kacamata) dan mencuci daerah yang terkena 

dengan segera. Lepaskan pakaian yang terkontaminasi dan 

daerah yang terkena dialirkan dengan air yang banyak. Cuci 

dengan hati-hati di belakang telinga, di bawah kuku, dan lipatan 

kulit. Gunakan sabun dan sampo untuk zat berminyak (Olson,  

2004) 
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2) Mata 

Kornea sangat sensitif terhadap agen korosif dan 

hidrokarbon. Mata yang  terkena disiram dengan air keran yang 

banyak atau salin. Jika tersedia, berikan anestesi lokal tetes 

mata untuk memfasilitasi irigasi. Jika racun adala asam atau 

basa, periksa pH airmata  korban setelah irigasi dan irigasi 

diteruskan jika pH tetap normal. Setelah irigasi selesai, periksa 

konjungtiva dan permukaan kornea. Lakukan pemeriksaan 

fluorescein mata untuk melihat adanya cedera kornea.  Pasien 

dengan konjungtiva serius atau cedera kornea harus dirujuk ke 

dokter spesialis mata segera (Olson, 2004) 

3) Inhalasi  

Jauhkan korban dari paparan gas beracun kemudian periksa 

dan berikan oksigen bila tersedia. Lakukan ventilasi bila perlu. 

Amati edema saluran nafas bagian atas yang ditandai oleh suara 

serak (Olson, 2004) 

b. Dekontaminasi saluran cerna 

1) Muntah 

Sirup ipekak dapat diberikan untuk merangsang muntah 

dan akan efektif jika racun sudah tertelan kurang dari satu jam 

dan diberikan dengan cepat. Setelah sirup ipekak diberikan 

muntah akan terjadi dalam waktu 20-30 menit. Pemberian sirup 

ipekak secara oral sebanyak 30 ml untuk dewasa dan 15 ml 

untuk anak dibawah 5 tahun, 10 ml untuk anak dibawah 1 tahun 

dan tidak direkomendasikan untuk anak dibawah 6 bulan. 

Setelah 2-3 menit, berikan 2-3 gelas air. Jika muntah tidak 

terjadi setelah 20 menit dari waktu pemberian, pemberian sirup 

ipekak dapat diulang. Ipekak tidak boleh diberikan jika 

penyebab keracunan adalah agen konvulsan (antidepresan 

trisiklik, opioid, kokain, isoniazid), tertelan agen korosif (asam 

atau basa), dan tertelan hidrokarbon alifatik (Olson, 2004). 
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2) Bilas lambung 

Bilas lambung dilakukan untuk menghilangkan obat atau 

racun dalam bentuk padat dan larutan, untuk memberikan arang 

aktif pada pasien yang tidak bisa menelan dan untuk 

melarutkan dan mengeliminasi agen korosif dari perut dan 

mengosongkan perut untuk keperluan endoskopi. Bilas 

lambung dapat dilakukan bila pasien dalam keadaan sadar atau 

apabila napas telah dilindungi oleh pipa endotrakeal (Olson, 

2004) 

3) Katarsis 

Katarsis dilakukan untuk mempercepat pengeluaran toksin 

dari dalam saluran cerna namun hal ini masih kontroversi 

karena belum ada penelitian ilmiah yang membuktikan hal 

tersebut. Agen katarsis (10% magnesium sitrat 3-4ml/kg atau 

70% sorbitol 1-2 ml/kg) diberikan bersamaan dengan arang 

aktif atau dicampur membentuk bubur. Ulangi satu sengah kali 

dosis tersebut jika setelah 6-8 jam pemberian tidak ada arang 

aktif dalam tinja (Olson, 2004) 

4) Arang aktif 

Arang aktif banyak digunakan sebagai penyerap racun. 

Hanya beberapa racun yang sedikit diserap oleh arang aktif 

seperti alkali, sianida,vetanol, fluorida, litium dan besi. Berikan 

arang aktif 60-100g (1g/kg) per oral atau melewati gastric tube. 

Jika jumlah racun yang tertelan diketahui pasti, berikan paling 

tidak 10 kali dosis racun. Tambahkan satu atau dosis arang aktif 

pada interval 1-2 jam untuk dekontaminasi lambung yang 

adekuat (Olson, 2004). 

5. Antidotum  

Antidotum hanya tersedia untuk beberapa obat dan racun. 

Antidotum yang paling sering digunakan adalah Asetilsistein untuk 
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keracunan parasetamol dan naloxon untuk keracunan opioid. Berikut 

tabel antidotum lain yang juga digunakan dalam praktek klinis :   
Tabel 2. Antidotum untuk Keracunan  

Racun Antidotum 
Β blocker Glukagon 
Antikoagulan oral Vitamin k1(phytomenadion) 
Digoxin Digoxin spesific antibodies (digibind) 
Etilen glikol/methanol Etanol/4-methylpyrazol 
Sianida Tiosulfat/dicobalt 

edetat/hydroxycobalamin 
Organofosfat Atropin/oximes 
Besi Desferrioxamines 
Logam berat EDTA,DMSA,DMPS 
Parasetamol N-asetilsistein 
Opioid Naloxon 
Sulfonilurea Okreotida 
Antidepresam trisiklik Sodium bikardabonat 

(Greene et al, 2004)  
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