
 

 

1 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Pada saat orientasi paradigma pelayanan kefarmasian telah bergeser dari 

pelayanan obat (drug oriented) menjadi pelayanan pasien (patient oriented) 

dengan mengacu kepada pelayanan kefarmasian (pharmaceutical care). Kegiatan 

pelayanan kefarmasian yang semula hanya berfokus pada pengolaan obat sebagai 

komoditi menjadi pelayanan yang komprehensif dengan tujuan untuk 

meningkatkan kualitas hidup pasien (Depkes, 2004).  

Pada saaat ini masyarakat sudah lebih menyadari tanggung jawabnya atas 

kesehatatn diri dan keluarga. Di mana kebutuhan akan informasi yang jelas dan 

tepat mengenai penggunan secara aman dari obat-obatan yang dapat dibeli bebas 

di apotek (Tjay dan Rahardja, 1993). Lebih dari 60% anggota masyarakat 

malakukan pengobatan sendiri (swamedikasi), dan 80% mengandalkan obat 

modern (Depkes, 2008). 

Pengobatan sendiri (swamedikasi) merupakan bagian dari upaya 

masyarakat menjaga kesehatannya sendiri (Sukasediati, 1999). Dari data World 

Health Organization (WHO), di banyak Negara sampai 80% episode sakit di coba 

diobati sendiri oleh penderita. Sedangkan di Indonesia menunjukan bahwa sekitar 

60 % masyarakat melakukan swamedikasi dengan obat modern sebagai tindakan 

pertama bila sakit (Nita dkk, 2008). 

The International Pharmaceutical Federation (FIP) mendefenisikan 

swamedikasi atau self-medications sebagai penggunaan obat-obatan tanpa resep 

oleh seorang individu atas inisiatifnya sendiri (FIP, 1999). Sedangkan defenisi 

swamedikasi menurut WHO adalah pemilihan dan penggunaan obat modern, 

herbal, maupun tradisional oleh seorang individu untuk mengatasi penyakit atau 

gejala penyakit (WHO, 1998). Banyak faktor yang mendasari seseorang 

melakukan swamedikasi. Hasil survei yang dilakukan oleh The World Self 

Medication Industry (WSMI) di 14 negara tentang “Drug Classification: 

prescription and OTC (Over The Counter) Drugs”, menunjukan bahwa 

swamedikasi dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan pengetahuan (PAHO, 

2004). 
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Di negara maju Amerika Serikat di perkirakan dalam waktu satu tahun 

penduduk yang mengeluh atau merasa menderita sakit sebanyak 75% dari jumlah 

penduduk. Dari jumlah tersebut, 10% tidak berbuat apa-apa, 25% pergi ke dokter 

untuk mendapatkan pertolongan, dan sisanya sebanyak 65% melakukan 

pengobatan sendiri. Dapat diperkirakan bahwa di Indonesia yang pergi ke dokter 

kurang dari 25% sedangkan, yang melakukan pengobatan sendiri lebih dari 65% 

jumlah penduduk yang mengeluh atau menderita sakit dalam setahun (Sartono, 

1993). 

Dari data BPS (Badan Pusat Statistik) tahun 2011 terdapat persentase 

penduduk yang mengalami keluhan kesehatan sebanyak 29,31%, persentase 

penduduk yang mengobati sendiri 66,82%, penduduk yang berobat jalan 45,80% 

penduduk yang rawat inap 2,10%. Masyarakat dengan jenis keluhan sakit yang 

melakukan swamedikasi, antara lain sakit kepala, (60 %), sakit gigi (60%), flu 

(53%), dan urutan selanjutnya adalah gastritis (50%). 

Keluhan sakit ringan yang sering di alami masyarakat yaitu sakit gigi, sakit 

kepala, flu, dan gastritis. Gastritis adalah peningkatan produksi asam lambung 

sehingga terjadi iritasi lambung, dan merupakan salah satu penyakit yang cukup 

banyak di alami masyarakat. Gastritis atau sakit lambung memiliki gejala khas 

berupa rasa nyeri pada ulu hati meskipun baru saja selesai makan (Direktor Bina 

farmasi Komunitas dan Klinik, 2006). Sebagian dari masyarakat tersebut ingin 

mengatasi keluhan yang di rasakannya biasanya seseorang melakukan pengobatan 

sendiri atau swamedikasi. 

Untuk melakukan pengobatan sendiri secara benar, masyarakat harus 

mengetahui jenis obat, kegunaan dari tiap obat, dapat menggunakan obat tersebut 

secara benar (cara, aturan, lama pemakaian), mengetahui efek samping, dan siap 

saja yang tidak boleh menggunakan obat tersebut pada kondisi-kondisi tertentu 

(Depkes, 2009). Untuk mendapatkan obat yang aman, efektif, maka peran 

farmasi/petugas apotek pelayanan di apotek sangat membantu dalam 

berswamedikasi. 

Ada berbagai jenis obat yang dapat digunakan untuk mengatasi keluhan 

gastritis seperti golongan antasida, H2 bloker, antimuskarinik. Obat – obat 
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tersebut dapat digunakan oleh masyarakat untuk mengatasi gastritis. 

Dalam penelitian kali ini menggunakan wilayah Kota Malang di 

Kecamatan Klojen. Hal ini dikarenakan Kecamatan Klojen merupakan pusat kota 

malang sehingga arus informasi sangat cukup cepat. jenis penelitian yang 

digunakan berupa metode observasional yaitu mengamati prilaku pasien dengan 

cara membagikan  kuesioner  kepada responden yang datang ke apotek dengan 

membeli obat gastritis.  

 

1.2.Rumusan Masalah 

Bagaimana profil swamedikasi  pasien dalam mengatasi keluhan gastritis 

di apotek wilayah kecamatan klojen ? 

 

1.3. Tujuan Penelitian: 

1.3.1 Tujuan Umum 

Untuk mengetahui profil swamedikasi pasien dalam mengatasi keluhan 

gastritis di apotek wilayah klojen. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mengidentifikasi profil demografi pada pasien gastritis di apotek. 

2. Mengidentifikasi pemilihan obat atas dasar cara memperoleh obat 

gastritis 

3. Membuktikan sumber informasi yang di dapatkan pasien untuk 

memperoleh obat gastritis 

1.3.3 Manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk meningkatkan pelayanan kefarmasian pada pasien yang 

mengunakan obat gastritis di apotek. 

2. Untuk meningkatkan ketrampilan dalam pemberian informasi pada pasien 

tentang obat gastritis. 

3. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di masyarakat. 

 

 

 

 


