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1.1 Latar belakang 

Pada saat ini orientasi paradigma pelayanan kefarmasian telah bergeser dari 

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

dengan mengacu kepada asuhan kefarmasian (pharmaceutical care). Kegiatan 

pelayanan kefarmasian yang semula hanya berfokus pada pengelolaan obat 

sebagai komoditi menjadi pelayanan yang komprehensif dengan tujuan untuk 

meningkatkan kualitas hidup pasien (Depkes RI, 2004).  

Fasilitas pelayanan kefarmasian terdiri atas apotek, instalasi farmasi rumah 

sakit, puskesmas, klinik, toko obat dan praktek bersama. Apotek adalah sarana 

pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker. 

Dalam menjalani pekerjaan kefarmasian, apoteker dibantu oleh tenaga teknis 

kefarmasian yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis 

Farmasi, dan Tenaga Menengah Farmasi/Asisten Apoteker (Pemerintah RI, 2009).  

Pelayanan kefarmasian di apotek mencakup pelayanan resep dan tanpa resep.  

Pelayanan obat tanpa resep dikenal dengan istilah swamedikasi. Menurut 

World Health Organization (WHO), swamedikasi adalah pemilihan dan 

penggunaan obat baik obat modern maupun obat tradisional oleh seseorang untuk 

melindungi diri dari penyakit dan gejalanya (WHO, 1998). Sedangkan menurut 

Federation Internationale Pharmaceutique (FIP) yang dimaksud dari swamedikasi 

atau self medication adalah penggunaan obat non resep oleh seseorang atas inisiatif 

sendiri (FIP, 1999). 

Swamedikasi menjadi alternatif yang diambil masyarakat untuk 

meningkatkan keterjangkauan pengobatan. Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi 

Nasional tahun 2009, sebanyak 66% penduduk Indonesia memilih mengobati 

sendiri penyakitnya dan sisanya (34%) berobat ke dokter. Swamedikasi dilakukan 

masyarakat untuk mengatasi gangguan kesehatan ringan misalnya batuk, flu, 

demam, nyeri, diare, kecacingan dan sebagainya. Pada swamedikasi nyeri, obat 

golongan Nonsteroidal Anti-Inflamatory Drugs (NSAID) sering digunakan  

(Depkes, 2006). 

 



 

 

2 

 Berdasarkan Obat Wajib Apotik NO.1 obat golongan NSAID yang dapat 

digunakan tanpa resep dokter adalah Asam mefenamat, diklofenac dan piroxicam 

(Menkes,1990). Asam mefenamat diindikasikan untuk mengatasi nyeri ringan 

sampai sedang seperti sakit kepala, nyeri gigi, nyeri pasca operasi dan 

dysmenorrhoea (Sweetman, 2009). Efek samping pada saluran cerna sering terjadi 

(1%-10%) seperti mual, muntah, anorexia, diare, peptic ulcer, pendarahan usus dan 

hematemesis (Aronson, 2004;Lacy et al, 2009). Efek samping lain yang 

berdasarkan hipersensitivitas adalah eritema kulit dan bronkokonstriksi. Karena 

efek toksiknya maka di Amerika Serikat obat ini tidak tidak dianjurkan untuk 

diberikan pada anak dibawah 14 tahun dan wanita hamil, dan pemberian tidak 

melebihi 7 hari (Freddy&Sulistia, 2007). Efek samping Asam mefenamat yang 

disebabkan oleh kesalahan pengobatan (medication error) dapat diminimalkan 

oleh petugas apotek dengan memberikan asuhan kefarmasian. Apoteker di apotek 

dituntut untuk dapat memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat 

sehingga masyarakat dapat terhindar dari penyalahgunaan obat (drug abuse) dan 

penggunaan obat yang salah (drug misuse). (Depkes, 2006). 

Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah simulated patient. 

Simulated patient adalah individu yang terlatih mengunjungi sebuah sarana 

farmasi untuk melakukan skenario untuk mengetahui kelakuan yang spesifik dari 

petugas apotek (Watson, 2009). Kelebihan metode Simulated Patient adalah dapat 

digunakan untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya terjadi mengenai perilaku 

staf apotek (Puspitasari, 2011). 

Wilayah Kecamatan Kepanjen dipilih menjadi obyek penelitian karena 

kecamatan ini adalah ibukota Kabupaten Malang. Kecamatan ini memegang 

peranan penting dan memegang ujung tombak berbagai bidang kehidupan di 

Kabupaten Malang, tidak terkecuali dalam bidang kesehatan. Sehingga penelitian 

ini dirasa dapat memberikan kontribusi dalam upaya meningkatkan kesehatan 

masyarakat Kabupaten Malang, khususnya Kecamatan Kepanjen. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Bagaimana profil asuhan kefarmasian pada swamedikasi obat asam mefenamat 

di apotek wilayah Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang. 



 

 

3 

1.3. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui profil asuhan kefarmasian pada swamedikasi obat asam 

mefenamat di apotek wilayah Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Memberikan masukan kepada petugas apotek agar dapat meningkatkan 

kualitas pelayanan kefarmasian di apotek, khususnya swamedikasi asam 

mefenamat 

2. Hasil data dari penelitian ini dapat digunakan oleh peneliti lain sebagai bahan 

referensi untuk dilakukan penelitian lebih lanjut  

3. Peneliti dapat mengetahui gambaran pelayanan kefarmasian swamedikasi 

asam mefenamat di apotek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


