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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan atau serangkaian kegiatan  

yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk 

memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk 

pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan 

pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat (Depkes, 2009). 

Dalam upaya pemeliharaan kesehatan, pengobatan sendiri merupakan 

upaya pertama dan yang terbanyak dilakukan masyarakat untuk mengatasi 

keluhan  kesehatannya, sehingga  peranannya  tidak  dapat  diabaikan  begitu  saja 

(Suryawati, 1997). Pengobatan sendiri adalah penggunaan obat oleh masyarakat 

untuk tujuan pengobatan sakit ringan (minor illnesses), tanpa resep atau intervensi 

dokter (Shankar, et al., 2002). Pengobatan sendiri disini 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 The International Pharmaceutical Federation (FIP) yang 

dimaksud dari swamedikasi atau self medication adalah penggunaan obat non 

resep oleh seseorang atas inisiatif sendiri (FIP, 1999). 

Berdasarkan Survey Sosial Ekonomi Nasional tahun 2009, sebanyak 66% 

penduduk Indonesia memilih mengobati sendiri penyakitnya dan sisanya (34%) 

berobat kepada dokter. Masyarakat mendiagnosis dan memilih obat secara 

mandiri tanpa bantuan tenaga ahli kesehatan. Swamedikasi berkembang karena 

mahalnya biaya kesehatan dan mudahnya memperoleh obat (Anonim, 2011
2
). 

Swamedikasi dilakukan masyarakat untuk mengatasi gangguan kesehatan ringan 

misalnya sakit kepala, diare, batuk, flu dan sebagainya (Depkes, 2006). 

Prevalensi batuk dijumpai sekitar 15 % pada anak-anak dan 20% pada 

orang dewasa. Satu dari sepuluh pasien yang berkunjung ke praktek dokter, 

memiliki keluhan utama batuk. Tentu saja bila batuk itu berlebihan, akan terasa 
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sangat mengganggu. Batuk dan serak yang bertahan lebih dari 1-2 minggu, 

termasuk batuk darah, tidak boleh di obati sendiri karena mengarah pada suatu 

penyakit serius (Tjay dan Rahardja, 2010).  

Produk obat batuk yang beredar di Indonesia sangat banyak jumlahnya, 

pada tahun 2010 saja telah terdapat 361 produk. Karena banyaknya pilihan, 

masyarakat sering kali justru menjadi bingung untuk memilih produk yang tepat. 

Dalam kondisi demikian, konseling dari apoteker di apotek akan sangat membantu 

masyarakat, dalam memberikan edukasi bagi pasien yang membutuhkan obat 

batuk (Wijono, 2011). 

Kecamatan Kedungkandang merupakan salah satu diantara 5 Kecamatan 

yang ada di kota Malang, yang terdiri dari 12 kelurahan. Kondisi demografis kota 

Malang berdasarkan Sensus Penduduk tahun 2010 (dalam angka tahun 2011), 

jumlah  penduduk di Kecamatan  Kedungkandang  sebanyak  174.477  jiwa, 

merupakan urutan ketiga jumlah terbanyak dari jumlah  penduduk  kota  Malang  

sebanyak  820.243 jiwa. Masyarakat di wilayah ini mempunyai latar belakang 

pendidikan, pekerjaan, dan sosial ekonomi yang beranekaragam (Pemkot Malang, 

2011). Karena hal tersebut sehingga peneliti ingin mengetahui profil perilaku 

swamedikasi pasien di apotek  pada terapi batuk di wilayah Kecamatan 

Kedungkandang ini. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalahnya adalah: 

bagaimana profil perilaku swamedikasi pasien di apotek pada terapi batuk, pada 

masyarakat di wilayah Kecamatan Kedungkandang Kota Malang? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui profil perilaku swamedikasi 

pasien di apotek pada terapi batuk, pada masyarakat di wilayah Kecamatan 

Kedungkandang Kota Malang. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1. Bagi Peneliti 

 Penelitian ini sebagai sarana bagi penulis untuk mengetahui segala hal 

`mengenai perilaku pasien swamedikasi pada terapi batuk, sehingga nantinya 

peran apoteker semakin meningkat dalam melakukan praktek swamedikasi di 

apotek. 

 

1.4.2. Bagi Apotek 

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan bagi Apotek 

khususnya  yang ada di wilayah Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, untuk 

meningkatkan mutu pelayanan bagi penderita batuk, sehingga masyarakat pelaku 

swamedikasi mendapatkan obat batuk yang tepat sesuai dengan gejala sakitnya. 

 

1.4.3. Bagi Institusi Pendidikan 

Sebagai bahan referensi ilmiah bagi mahasiswa dalam melakukan 

penelitan selanjutnya. 

 

 

 


