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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pelayanan kefarmasian merupakan salah satu kunci suksesnya sistem 

kesehatan. Pelayanan kefarmasian saat ini telah berpindah orientasinya, yang 

semula berorientasi pada produk obat bergeser berorientasi ke pasien yang 

mengacu kepada Pharmaceutical care (Depkes RI, 2004). Pharmaceutical care 

(asuhan kefarmasian) sangat penting dalam menciptakan dan meningkatkan 

profesionalisme pelayanan kefarmasian. Pelayanan kefarmasian tidak hanya 

berorientasi ke produk obat, namun juga pelayanan informasi terkait obat juga 

harus tersampaikan supaya masyarakat paham bagaimana menggunakan obat 

sesuai aturan dan tata cara yang tepat sehingga obat bisa mencapai efek terapi 

secara optimal (Cipolle et al, 1988). 

Salah satu sarana pelayanan kefarmasian di masyarakat adalah apotek. 

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 tanpa resep/swamedikasi yaitu pelayanan terhadap pasien atau 

klien yang datang dengan keluhan gejala yang timbul atau dengan meminta suatu 

produk obat tertentu tanpa resep dari dokter. Swamedikasi berarti mengobati 

segala keluhan pada diri sendiri dengan obat-obatan yang dibeli bebas di apotek 

atau toko obat atas inisiatif sendiri tanpa nasehat dokter (Indriyanti, 2009). 

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 dicoba 

diobati sendiri oleh penderita. Sedangkan data di Indonesia menunjukkan bahwa 

sekitar 60% masyarakat melakukan swamedikasi dengan obat modern sebagai 

tindakan pertama bila sakit (Suryawati, 1997). 
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Pemberian informasi obat dalam swamedikasi sangat penting dilakukan di 

apotek. Dalam penyampaian informasi tersebut, petugas apotek harus bisa 

memberikan informasi kepada pasien dengan memperhatikan dengan siapa 

petugas apotek berinteraksi, sehingga nantinya informasi tersebut dapat diterima 

oleh pasien secara mudah (menggunakan bahasa orang awam). Sebelum 

memberikan rekomendasi maupun informasi kepada pasien, sebaiknya petugas 

apotek menggali dahulu informasi tentang pasien supaya penyampaian informasi 

dapat tepat sasaran dan tidak terjadi salah paham atau salah keputusan. Informasi 

yang diberikan petugas apotek kepada pasien itu tidak selalu informasi tentang 

obat, dapat juga petugas apotek memberikan informasi non obat dan juga bisa 

memberikan suatu rujukan (Chua, 2006). Masyarakat harus diberi akses secara 

langsung dan mudah oleh apoteker untuk memperoleh informasi dan konseling. 

Apoteker harus memberikan informasi yang benar, jelas, mudah dimengerti, 

akurat, tidak bias, etis, bijaksana, dan terkini (Depkes RI, 2006). 

Dalam dunia farmasi, obat-obat golongan NSAID termasuk golongan obat 

yang sering digunakan saat ini (Warwick, 2001). Obat NSAID merupakan salah 

satu kelompok obat yang banyak diresepkan dan juga digunakan tanpa resep 

dokter (Gunawan et al, 2007). Salah satu contoh obat dari golongan NSAID 

adalah Natrium Diklofenak tablet. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan 

nomor 1176/MenKes/SK/X/1999 natrium diklofenak tablet termasuk golongan 

obat wajib apotek No. 3 yang dapat diserahkan pada pasien tanpa resep dokter 

dengan mengikuti peraturan dari Menteri Kesehatan. 

Dalam penelitian ini, dilakukan pengamatan profil asuhan kefarmasian 

swamedikasi Natrium Diklofenak tablet di apotek dengan metode simulasi pasien 

di wilayah Kecamatan Klojen Kota Malang. Pertimbangannya adalah natrium 

diklofenak merupakan obat golongan NSAID yang dapat menginduksi morbiditas 

yaitu mulai dari efek samping ringan seperti mual dan dispepsia (prevalensi 

sekitar 50-60%) sehingga ke komplikasi yang lebih serius seperti penyakit tukak 

peptik (3-4%) yang menyebabkan pendarahan atau perforasi pada 1,5% pengguna 

NSAID per tahun. Diperkirakan sekitar 20.000 pasien meninggal setiap tahun 

disebabkan komplikasi pada sistem gastrointestinal oleh pemakaian NSAID 

(Valle, 2005).  
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Pada penelitian ini menggunakan metode simulated patient. Metode 

patient assessment adalah studi eksperimental dimana peneliti berada di 

lingkungan alami tempat kerja untuk mengamati dan melaporkan perilaku objek 

yang diamati dengan disusunnya skenario dan direkam menggunakan tape 

recorder untuk menjamin validitas (Benrimoj et al, 2008; Madden et al, 1997; 

Puspitasari et al, 2011). 

 

1.2  Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian di atas maka rumusan permasalahan adalah bagaimana 

profil asuhan kefarmasian swamedikasi natrium diklofenak di apotek wilayah 

Kecamatan Klojen Kota Malang? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui profil asuhan 

kefarmasian swamedikasi natrium diklofenak di apotek wilayah Kecamatan 

Klojen Kota Malang. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah :  

1. Bagi Apoteker Pengelola Apotek 

Sebagai masukan untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan 

kefarmasian di apotek, khususnya pada swamedikasi. 

2. Bagi Peneliti 

Mengetahui pelaksanaan asuhan kefarmasian swamedikasi di apotek. 

3. Bagi Akademik 

Sebagai bahan referensi untuk dilakukannya penelitian yang lebih lanjut 

terutama pelayanan swamedikasi. 

 


