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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.Latar Belakang 

Demam adalah suatu keadaan dimana suhu tubuh diatas normal, yaitu diatas 

38
0
 C (Neto G, 2004).  Pada prinsipnya demam dapat menguntungkan dan dapat 

pula merugikan. Pada tingkat tertentu demam merupakan bagian dari pertahanan 

tubuh yang bermanfaat karena timbul dan menetap sebagai respon terhadap suatu 

penyakit (Plipat et al, 2002). 

Demam pada anak merupakan hal yang paling sering dikeluhkan oleh orang 

tua mulai di ruang praktek dokter sampai ke unit gawat darurat (UGD) anak, 

meliputi 10-30% dari jumlah kunjungan (Crocetti M., et al, 2001). Pada SDKI 

2012 dilaporkan bahwa terdapat 31% anak balita mengalami demam (Badan Pusat 

Statistik, 2012).Penanganan demam pada anak berbeda-beda termasuk pemilihan 

antipiretik. Spesialis anak lebih sering menganjurkan parasetamol sebagai 

antipiretik untuk demam anak khususnya pada demam yang menetap (Pursssel E, 

2004).  

Pada penelitian yang dilakukan oleh Terapul Tarigan (2007), dilaporkan 

bahwa antipiretik dari dokter terbanyak adalah sirup (65%), jenis sendok 

dijelaskan oleh dokter (68%) dan dosis juga dijelaskan oleh dokter (71%). 

Pemberian antipiretik  pada demam anak ditujukan untuk menurunkan suhu tubuh 

pada anak dengan riwayat kejang sebelumnya, atau mencegah terjadinya kejang 

demam serta mengatasi ketidaknyamanan anak yang dikarenakan oleh demam 

(El-Radhi, 2006). Antipiretik yang digunakan oleh responden di rumah yang 

terbanyak adalah parasetamol (95%) (Riandita, 2012). 

Dari penelitian Purssell (2004) dilaporkan bahwa sebagian besar pengguna 

parasetamol tidak mengetahui takaran dosis dan efek samping dari parasetamol. 

Tetapi para pengguna parasetamol mengetahui bahwa penggunaan parasetamol 

ditujukan untuk menurunkan panas. Hanya 32% sampai 35% dari orang tua yang 

mengobati anak menggunakan obat antipiretik parasetamol dengan takaran dan 
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dosis yang benar. Sebanyak 6% orang tua tidak menyadari bahwa ada batas dosis 

harian dalam pemberian parasetamol yang aman untuk anak-anak (Riandita, 

2012). 

Hasil Laporan dokumentasi AAPCC-NPDS tahun 2005  

terdapat 67.393 kasus keracunan parasetamol dan 138 kematian akibat keracunan 

paracetamol, dengan hasil 49% merupakan anak-anak kurang dari 6 tahun. 

Perbedaan usia berpengaruh dalam proses metabolisme parasetamol yang 

merupakan faktor toksisitas yang serius (Dipiro et al, 2008). Di Indonesia 

dilaporkan sebanyak 53% terdapat keracunan parasetamol yang menyebabkan 

gangguan hati (Arief, 2005). 

Parasetamol adalah golongan obat analgesik non opioid yang dijual secara 

bebas. Indikasi parasetamol adalah untuk sakit kepala, nyeri otot sementara, sakit 

menjelang menstruasi, dan diindikasikan juga untuk demam. Parasetamol boleh 

dikonsumsi tidak lebih dari 5 hari untuk anak-anak, dan 10 hari untuk dewasa 

(Gerald,2008). 

Parasetamol merupakan obat bebas yang digunakan secara luas oleh 

masyarakat, maka dapat terjadi kesalahan dalam penggunaannya sehingga dapat 

menimbulkan keracunan parasetamol. Adanya  pemberian informasi dan edukasi 

terhadap penggunaan parasetamol yang benar dapat mencegah keracunan 

parasetamol (Rusdiaman, 2010). 

Obat pada dasarnya merupakan bahan yang hanya dengan takaran tertentu 

dan dengan penggunaan yang tepat dapat dimanfaatkan untuk mendiagnosa, 

mencegah penyakit, menyembuhkan atau memelihara kesehatan. Oleh karena itu 

sebelum menggunakan obat, harus diketahui sifat dan cara penggunaannya agar 

tepat, aman dan rasional. Informasi tentang obat, dapat diperoleh dari etiket atau 

brosur yang menyertai obat tersebut. Apabila isi informasi dalam etiket atau 

brosur obat kurang dipahami, dianjurkan untuk menanyakan pada tenaga 

kesehatan (DepKes, 2008). 

Saat ini paradigma pelayanan kefarmasian telah bergeser dari pelayanan 

yang berorientasi pada obat (drug oriented) menjadi pelayanan yang berorientasi 



3 

 

 
 

pada pasien (patient oriented) yang mengacu pada azas Pharmaceutical Care. 

Kegiatan pelayanan yang semula hanya berfokus pada pengelolaan obat sebagai 

komoditi bertambah menjadi pelayanan yang komprehensif berbasis pasien 

dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup pasien (DepKes, 2008).  

Home Pharmacy Care adalah pendampingan pasien oleh farmasis dalam 

pelayanan kefarmasian di rumah dengan persetujuan pasien atau keluarganya. 

Pelayanan kefarmasian di rumah terutama untuk pasien yang tidak atau belum 

dapat menggunakan obat dan atau alat kesehatan secara mandiri, yaitu pasien 

yang memiliki kemungkinan mendapat resiko masalah terkait obat misalnya 

komorbiditas, lanjut usia, lingkungan sosial, karakteristik obat, kompleksitas 

penggunaan obat, kebingungan atau kurangnya pengetahuan dan keterampilan 

tentang bagaimana menggunakan obat dan atau alat kesehatan agar tercapai efek 

yang terbaik (DepKes RI, 2008). 

Home Pharmacy Care diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang 

pengobatan dan memastikan bahwa pasien yang telah berada di rumah dapat 

menggunakan obat dengan benar(DepKes, 2008). Dengan adanya pemahaman 

tentang penggunaan obat parasetamol sirup  melalui Home Pharmacy Care yang 

ditetapkan oleh farmasis, diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan 

masyarakat tentang penggunaan rasional  parasetamol sirup sehingga mengubah 

perilaku kesehatan masyarakat menjadi lebih hati-hati dalam menggunakan obat.  

Penelitian ini dilakukan di Puskesmas Dinoyo Jl. Keramik 

No.2/Jl.MT.Haryono 131 kecamatan Lowokwaru Malang, dikarenakan 

Puskesmas tersebut berbasis klinik dan tempat yang strategis sehingga banyak 

pasien yang melakukan pengobatan di Puskesmas tersebut.Dalam penelitian ini 

menggunakan desain penelitian Pre Eksperimental Design jenis One Group Pre 

Test – Post Test Design. Pada desain ini observasi dilakukan sebanyak dua kali 

yaitu sebelum eksperimen (pre test) dan sesudah eksperimen (post test). Desain 

ini digunakan oleh peneliti untuk dapat mengetahui ada atau tidaknya peningkatan 

pengetahuan responden terhadap penggunaan parasetamol sirup untuk 

penanganan demam pada anak setelah pemberian Home Pharmacy Care. 
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1.2.Rumusan Masalah  

Apakah ada pengaruh Home Pharmacy Care terhadap peningkatan  

pengetahuan masyarakat tentang penggunaan parasetamol sirup pada penanganan 

demam anak. 

 

1.3.Tujuan Penelitian  

1.3.1. Tujuan Umum  

Memberikan informasi dan edukasi kepada pasien tentang penggunaan 

parasetamol sirup yang rasional beserta cara penyimpanan yang baik dan benar. 

1.3.2. Tujuan Khusus 

Mengetahui apakah Home Pharmacy Care dapat mempengaruhi 

pengetahuan tentang penggunaan parasetamol sirup pada penanganan demam 

anak. 

1.4.Hipotesis Penelitian  

Home pharmacy care dapat mempengaruhi peningkatan pengetahuan tentang 

penggunaan parasetamol sirup pada penanganan demam anak. 

1.5.Manfaat Penelitian 

(1) Memberikan gambaran untuk pengembangan Home Pharmacy Care 

pada pengguna parasetamol sirup  

(2) Memberikan data untuk pengembangan peran apoteker pada pelayanan 

kefarmasian yang berkaitan dengan Home Pharmacy Care 

(3) Meningkatkan kepatuhan pasien 

(4) Memberikan pengetahuan tentang penggunaan parasetamol sirup 

beserta cara penyimpanan yang baik dan benar 

(5) Meminimalisir terjadinya toksisitas penggunaan parasetamol sirup 


