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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang masalah 

Dalam keadaan sehat biasanya manusia selalu merasa bahwa sehat itu 

adalah sesuatu yang wajar. Namun ketika dalam keadaan sakit betapa sangat 

mendambakan kesehatan yang selama ini di sia-siakan, berbagai upaya rela 

dikeluarkan untuk memperoleh kesembuhan sehingga mendorong untuk 

melakukan pengobatan sendiri. Untuk meningkatkan kemampuan dalam 

menolong dirinya sendiri dalam mengatasi masalah kesehatan maka perlu 

ditunjang sarana yang dapat meningkatkan pengobatan sendiri secara tepat, aman 

dan rasional (Anies, 2006). 

Dewasa ini masyarakat telah menyadari pentingnya menjaga kesehatan 

diri dan keluarga. Masyarakat membutuhkan informasi yang jelas dan tepat 

mengenai penggunaan suatu obat-obatan agar aman dan tepat sasaran. Obat-obat 

golongan NSAID ini dapat di peroleh di apotek guna melakukan pengobatan 

mandiri atau swamedikasi. 

Swamedikasi berarti mengobati segala keluhan pada diri sendiri dengan 

obat-obatan yang dapat dibeli bebas di apotek atau toko obat dengan inisiatif atau 

kesadaran diri sendiri tanpa nasihat dokter. Beberapa keuntungan swamedikasi 

adalah memberikan tuntunan dan informasi yang jelas dan tepat tentang 

penggunaan obat, selanjutnya bagi masyarkat di daerah terpencil swamedikasi 

akan menghemat banyak waktu yang diperlukan untuk pergi ke dokter (Tjay dan 

Rahardja, 1993).Swamedikasi dilakukan terutama untuk mengobati beberapa 

penyakit ringan yang biasa dialami masyarakat, seperti demam, nyeri, pusing, 

batuk, influenza, sakit maag, cacingan, diare, penyakit kulit, dan lain-lain, 

penyakit tersebut biasanya diobati dengan jenis-jenis obat bebas, obat bebas 

terbatas, dan obat wajib apotek (Supardi dkk, 2005). 

Nyeri merupakan salah satu aspek yang sering terjadi dalam bidang medis, 

dan menjadi penyebab utama yang mendorong seseorang untuk mencari suatu 

pengobatan (Hartwig dan Wilson, 2006). Rasa nyeri seringkali timbul apabila 

suatu jaringan mengalami gangguan atau kerusakan. Rasa nyeri akan disertai 
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respon stress yang antara lain berupa meningkatnya rasa cemas, denyut jantung, 

tekanan darah, dan frekuensi nafas. Nyeri yang berlanjut atau tidak ditangani 

secara kuat, memicu respon stress yang berkepanjangan, yang akan menurunkan 

daya tahan tubuh dengan menurunkan fungsi imun, mempercepat kerusakan 

jaringan, laju metabolisme, pembekuan darah dan retensi cairan, sehingga 

akhirnya akan memperburuk kualitas kesehatan (Hartwig dan Wilson, 2006). 

Obat-obatan yang terutama digunakan sebagai penghilang rasa nyeri atau 

sebagai analgesik adalah golongan analagesik nonopoiod, serta obat anti-inflamasi 

nonsteroid (NSAID). Obat-obatan NSAID bekerja dengan cara menghambat 

sintesis mediator kimia yang berperan dalam mekanisme terjadinya nyeri dan 

inflamasi melalui inhibisi salah satu enzim yang diperlukan dalam pembentukan 

mediator kimia tersebut, yaitu enzim cyclooksigenase (COX) (Wilmana, 1995). 

Penelitian Rogers (Notoatmodjo, 2003) mengungkapkan bahwa perilaku 

yang didasari oleh pengetahuan akan lebih berlangsung lama daripada perilaku 

yang tidak didasari oleh pengetahuan. Tingkat pengetahuan pasien mencakup 

seberapa jauh pasien mengetahui kegunaan, cara pakai, latar belakang pasien 

dalam melakukan pemilihan obat. Perilaku pasien dalam menentukan diagnosis, 

pemilihan obat, tepat dosis, tepat penilaian kondisi, waspada efek samping, tepat 

tindak lanjut dan kepatuhan pasien dalam mengkonsumsi obat. 

Dari hasil penelitian Asegaf (2012) menunjukkan bahwa terdapat 

hubungan antara tingkat pengetahuan dengan perilaku minum obat antibiotika 

golongan sefalosporin pada pasien rawat jalan penyakit infeksi saluran pernafasan 

akut (Asegaf, 2012). Merujuk dari penelitian sebelumnya, maka peneliti terdorong 

untuk meneliti lebih lanjut tentang adanya hubungan antara tingkat pengetahuan 

dan perilaku pasien swamedikasi obat Piroxicam pada masyarakat yang dari hasil 

penelitian ini diharapkan akan menghasilkan hubungan yang signifikan dan 

korelatif positif. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Apakah terdapat hubungan antara tingkat pengetahuan dan perilaku pasien 

swamedikasi obat Piroxicam di apotek? 

 

1.3 Tujuan Umum Penelitian 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk membuktikan adanya 

hubungan yang signifikan antara tingkat pengetahuan dan perilaku pasien 

swamedikasi obat Piroxicam di apotek. 

1.3.1 Tujuan Khusus penelitian 

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah : 

1. Membuktikann tingkat pengetahuan pasien swamedikasi di apotek 

tentang obat Piroxicam. 

2. Membuktikan perilaku pasien swamedikasi di apotek dalam 

penggunaan obat Piroxicam. 

3. Membuktikan hubukangan antara tingkat pengetahuan pasien 

swamedikasi di apotek tentang Piroxicam dan perilaku penggunaan 

obat Piroxicam. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Sebagai sarana untuk meningkatkan pengetahuan tentang obat anti 

inflamasi khususnya obat Piroxicam. 

2. Sebagai sarana untuk meningkatkan keterampilan dalam pemberian 

edukasi dan informasi pada pasien swamedikasi di apotek tentang obat 

Piroxicam serta perilaku penggunaan obat Piroxicam yang benar. 

3. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini bisa digunakan sebagai referensi 

dalam bidang swamedikasi obat. 

 

1.5 Hipotesis Penelitian 

Terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pengetahuan tentang 

obat Piroxicam dan perilaku swamedikasi terhadap pasien di Apotek Kecamatan 

Sukun, Kota Malang. 


