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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

 

Pelayanan  kefarmasian yang merupakan salah satu kunci suksesnya 

sistem kesehatan telah  bergeser orientasinya dari obat ke pasien yang mengacu 

kepada pharmaceutical care. Pharmaceutical care adalah tanggung jawab 

pemberi pelayanan obat sampai pada dampak yang diharapkan yaitu 

meningkatnya kualitas hidup pasien (Hepler dan Strand, 1990). Kegiatan 

pelayanan kefarmasian yang semula hanya berfokus pada pengelolaan obat 

sebagai komoditi menjadi pelayanan yang komprehensif yang bertujuan untuk 

meningkatkan kualitas hidup dari pasien (DepKes, 2004). 

Apotek adalah salah satu sarana fasilitas pelayanan kefarmasian di 

masyarakat. Apoteker dibantu oleh tenaga teknis kefarmasian, yang terdiri atas 

Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi, dan Tenaga Menengah 

Farmasi/Asisten Apoteker dalam menjalani pekerjaan kefarmasian. Pelayanan 

kefarmasian di apotek mencakup pelayanan resep dan swamedikasi. (Pemerintah 

RI, 2009). 

Swamedikasi adalah pemilihan dan penggunaan obat,  baik obat modern 

maupun obat tradisional oleh seseorang untuk melindungi diri dari penyakit dan 

gejalanya (WHO, 1998). Di banyak negara, 80% kejadian sakit diobati sendiri 

oleh penderita (WHO, 1998). Sedangkan di Indonesia 60% masyarakat melakukan 

pengobatan sendiri dengan obat modern sebagai tindakan pertama bila sakit 

(Suryawati, 1997). Peran apoteker adalah untuk memastikan bahwa semua 

informasi yang diperlukan dan saran yang diberikan dapat mendorong keamanan  

dan keefektifan penggunaan obat (Rexy dan Shruti, 2006).   

Kebanyakan orang melakukan tindakan swamedikasi sebagai langkah 

pertama untuk mengobati penyakit, salah satunya adalah nyeri sendi. Rasa sakit 

atau nyeri sendi sering menjadi penyebab gangguan aktivitas sehari-hari 

penderita. Hal ini mengundang penderita untuk segera mengatasinya apakah 

dengan upaya farmakoterapi, fisioterapi dan atau pembedahan. Obat NSAID 

efektif mengontrol rasa sakit akibat inflamasi rematik (Lelo, 2001). 
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NSAID (Non Steroid Antiinflamasi Drug)  merupakan obat-obat yang 

dikenal sebagai penghambat prostaglandin, mempunyai efek analgesik dan 

antipiretik yang berbeda-beda tetapi terutama dipakai sebagai agen antiinflamasi 

untuk meredakan inflamasi dan nyeri (Kee-Hayes, 1996). Non steroidal anti-

inflammatory drugs (NSAIDs) merupakan salah satu golongan yang paling umum 

dari obat yang digunakan di seluruh dunia dengan penggunaan perkiraan > 30 juta 

per hari untuk gangguan peradangan (Singh, 1996).  

Obat NSAID banyak beredar di pasaran Indonesia dan salah satu obat 

yang  banyak digunakan adalah Ibuprofen yang merupakan kelompok propionat. 

(Tan dan Kirana, 2007). Berdasarkan Permenkes No : 925/MENKES/PER/X/1993 

Ibuprofen termasuk dalam golongan obat bebas terbatas, yaitu obat yang 

sebenarnya termasuk obat keras tetapi masih dapat dijual atau dibeli bebas tanpa 

resep dokter, dan disertai dengan tanda peringatan (DepKes, 1993). 

Ibuprofen memiliki efek terapi antiradang lebih tinggi dibandingkan 

dengan efek anti demamnya (DepKes, 2006). Selain itu,  Ibuprofen memiliki efek 

samping pada gastrointestinal, yaitu dapat menyebabkan terjadinya iritasi 

lambung dan perdarahan (Wells, dkk, 2000). Pemberian informasi mengenai efek 

samping obat ini diperlukan guna menunjang efek terapi yang optimal serta 

mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan penggunaan obat (medication 

error)(Pemerintah RI, 2009). Oleh karena itu, penggunaan obat ini perlu 

mendapat perhatian khusus dari pasien, termasuk apoteker yang dengan pelayanan 

kefarmasian di apotek dapat berperan serta antara lain dengan melakukan asuhan 

kefarmasian obat ibuprofen.  

Dalam penelitian ini dilakukan pengamatan profil asuhan kefarmasian 

swamedikasi ibuprofen di apotek dengan menggunakan metode simulated patient. 

Metode simulated patient merupakan studi eksperimental dimana pengamat 

berada  di lingkungan alami tempat kerja untuk mengamati dan melaporkan 

perilaku objek yang diamati. Penggunaan simulated patient dalam penelitian 

praktek kefarmasian lebih efektif dari segi pembiayaan dibandingkan dengan 

metode observasi langsung lainya atau jika dibandingkan dengan metode survey 

pasien (Benrimoj et al, 2008).  Selain itu, metode ini juga mempunyai 

keuntungan, yaitu objek tidak menyadari jika sedang diamati (Rowe et al, 2012). 
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1.2.   Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana profil asuhan 

Kefarmasian pada swamedikasi Ibuprofen di apotek wilayah Kecamatan 

Lowokwaru, Kota Malang. 

 

1.3.  Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan dari penelitian ini adalah  untuk mengetahui profil asuhan 

kefarmasian pada swamedikasi Ibuprofen di apotek Kecamatan Lowokwaru, Kota 

Malang. 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah : 

a. Bagi Pasien : 

1. Dapat menekan adanya kesalahan penggunaan obat Ibuprofen dengan 

adanya asuhan kefarmasian di apotek. 

2. Dapat meminimalkan terjadinya efek samping dari penggunaan obat 

Ibuprofen dengan adanya asuhan kefarmasian di apotek 

b. Bagi Apoteker : 

Memberikan masukan kepada apoteker agar bisa meningkatkan kualitas 

pelayanan kefarmasian di apotek, khususnya pelayanan kefarmasian 

swamedikasi. 

c. Bagi Civitas Akademika Farmasi :  

Memberikan gambaran dan rekomendasi untuk dilakukan penelitian lebih 

lanjut.  

 

 

 

 

 

 


