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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang 

memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. 

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, 

dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan 

yang optimal (Depkes, 2006). 

Dalam upaya pemeliharaan kesehatan, swamedikasi merupakan upaya 

terbanyak yang dilakukan masyarakat untuk mengatasi keluhan kesehatan 

sehingga peranan swamedikasi tidak dapat diabaikan begitu saja (Suryawati, 

1997). Swamedikasi dilakukan masyarakat untuk mengatasi gangguan 

kesehatan ringan misalnya sakit kepala, diare, batuk, dan sebagainya. 

Swamedikasi didefinisikan sebagai pemilihan dan penggunaan obat-obatan 

(termasuk produk herbal dan tradisional) oleh individu untuk mengobati 

penyakit atau gejala yang dapat dikenali sendiri (WHO, 1997). Tujuan 

swamedikasi adalah untuk peningkatan kesehatan, pengobatan sakit ringan, dan 

pengobatan rutin penyakit kronis setelah perawatan dokter. Sedangkan 

keuntungannya aman apabila digunakan sesuai dengan petunjuk, efektif, hemat 

waktu dan biaya (Supardi dan Notosiswoyo, 2005).  

Salah satu tanggung jawab apoteker dalam swamedikasi adalah 

memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa obat yang digunakan tersebut 

aman, efektif, dan terjangkau agar swamedikasi yang dilakukan masyarakat 

dapat memberikan hasil sesuai yang diharapkan. Swamedikasi yang berkualitas 

dapat dilihat dari indikator rasionalitas terapi yaitu tepat obat, tepat penderita, 

tepat dosis, tepat waktu pemberian, dan waspada efek samping (Ganiswara, 

1995). 

Kriteria yang dipakai untuk memilih sumber pengobatan menurut Young 

(1980) adalah pengetahuan tentang sakit dan pengobatannya, keyakinan 

terhadap obat/ pengobatan, keparahan sakit, dan keterjangkauan biaya, dan 
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jarak ke sumber pengobatan. Dari keempat kriteria tersebut, keparahan sakit 

merupakan faktor yang dominan (Supardi dan Notosiswoyo, 2005). 

Pengetahuan/ kognitif merupakan dominan yang sangat penting untuk 

terbentuknya tindakan seseorang (Notoatmodjo, 2010). Pengetahuan dicakup 

dalam 6 tingkatan yaitu: tahu (know), memahami (comprehension), aplikasi 

(aplication), analisa (analysis), sintesis (syntesis) dan evaluasi (evaluation). 

Tingkat pengetahuan dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain: usia, 

pendidikan, lingkungan, intelegensia, dan pekerjaan (Notoatmodjo, 2003). 

Perilaku manusia adalah hasil dari berbagai pengalaman serta interaksi 

manusia dengan lingkungan yang terwujud dalam bentuk pengetahuan, sikap 

dan tindakan (Azwar, 2011). Faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya 

perilaku dibedakan menjadi dua, yakni faktor-faktor intern dan ekstern. Faktor 

intern mencakup: pengetahuan, kecerdasan, persepsi, emosi, motivasi dan 

sebagainya yang berfungsi untuk mengolah rangsangan dari luar. Sedangkan 

faktor ekstern meliputi: lingkungan sekitar baik fisik maupun nonfisik seperti: 

iklim, manusia, sosial-ekonomi, kebudayaan, dan sebagainya (Notoatmodjo, 

2003). 

Swamedikasi dilakukan terutama untuk mengobati beberapa penyakit 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 obat bebas, obat bebas terbatas, dan obat wajib apotek. 

(Depkes, 2006). Nyeri merupakan salah satu aspek yang penting dalam bidang 

medis, dan menjadi penyebab tersering yang mendorong seseorang untuk 

mencari pengobatan (Hartwig dan Wilson, 2006).  

Rasa nyeri seringkali timbul apabila suatu jaringan mengalami gangguan 

atau kerusakan. Rasa nyeri akan disertai respon stress yang antara lain berupa 

meningkatnya rasa cemas, denyut jantung, tekanan darah, dan frekuensi napas. 

Nyeri yang berlanjut atau tidak ditangani secara adekuat, 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).  
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Obat-obatan yang terutama digunakan sebagai analgesik atau penghilang 

nyeri adalah golongan analgesik opioid dan golongan analgesik nonopioid, 

serta obat anti-inflamasi nonsteroid (NSAID). Kerja utama kebanyakan NSAID 

adalah sebagai penghambat enzim siklooksigenase yang mengakibatkan 

penghambatan sintesis senyawa endoperoksida siklik PGG2 dan PGH2. Kedua 

senyawa ini merupakan prazat semua senyawa prostaglandin, dengan demikian 

sintesis prostaglandin akan akan terhenti (Mansjoer, 2003). 

Obat antiinflamasi nonsteroid (NSAID) merupakan salah satu kelompok 

obat yang banyak diresepkan dan juga digunakan tanpa resep dokter (Anonim, 

2007). Natrium Diklofenak adalah obat keras yang dapat diserahkan oleh 

apoteker di apotek tanpa resep dokter. Natrium Diklofenak termasuk dalam 

daftar obat wajib apotek no. 3 (Depkes, 1999). Natrium diklofenak cepat 

diabsorpsi melalui saluran cerna setelah pemberian oral, efek analgetik dimulai 

setelah 1 jam dan mempunyai waktu paruh 1-2 jam. Natrium Diklofenak 

terakumulasi dalam cairan sinovial setelah pemberian oral yang menjelaskan 

efek terapi di sendi jauh lebih panjang dari waktu paruh obat tersebut 

(Sweetman, 2009). Natrium Diklofenak banyak dipakai dalam terapi penyakit 

reumatik (Waranugraha, 2010). 

Masyarakat membutuhkan informasi yang jelas dan tepat mengenai 

penggunaan Natrium Diklofenak agar aman dan efektif. Seperti informasi 

tentang dosis obat, waktu minum obat, aturan minum obat, interaksi obat, 

kontraindikasi, dan cara pemakaian obat. Dari hasil penelitian Assegaf 

menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara tingkat pengetahuan dengan 

perilaku minum obat antibiotika golongan sefalosporin pada pasien rawat jalan 

penyakit infeksi saluran pernafasan akut di Lowokwaru (Assegaf, 2011). 

Kecamatan Sukun merupakan salah satu diantara 5 kecamatan yang ada di 

kota Malang, yang terdiri dari 11 kelurahan. Kondisi demografis kota Malang 

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

penduduk di Kecamatan Sukun sebanyak 181.270 jiwa, merupakan urutan 

kedua terbanyak dari jumlah penduduk kota Malang sebanyak 819.702 jiwa. 

Masyarakat di wilayah ini mempunyai latar belakang pendidikan, pekerjaan 

dan sosial ekonomi yang beragam (Badan Pusat Statistik, 2010). 
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Berdasarkan uraian diatas, peneliti ingin mengetahui hubungan tingkat 

pengetahuan dan perilaku swamedikasi di beberapa apotek Kecamatan Sukun, 

Kota Malang. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Apakah  terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pengetahuan 

dan perilaku swamedikasi obat Natrium Diklofenak di Apotek Kecamatan 

Sukun Kota Malang? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum Penelitian 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk membuktikan adanya 

hubungan yang signifikan antara tingkat pengetahuan dan perilaku 

swamedikasi obat Natrium Diklofenak. 

1.3.2 Tujuan Khusus Penelitian 

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah: 

1. Mengidentifikasi tingkat pengetahuan pasien tentang obat Natrium 

Diklofenak. 

2. Mengidentifikasi perilaku swamedikasi pasien dalam menggunakan obat 

Natrium Diklofenak. 

3. Membuktikan adanya hubungan yang signifikan antara tingkat 

pengetahuan dan perilaku swamedikasi obat Natrium Diklofenak. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Sebagai sarana untuk meningkatkan pengetahuan tentang obat analgesik 

khususnya obat Natrium Diklofenak. 

2. Sebagai sarana untuk meningkatkan ketrampilan dalam pemberian 

edukasi pada pasien tentang obat analgesik serta perilaku swamedikasi 

obat Natrium Diklofenak. 
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1.5 Hipotesis 

Terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pengetahuan dan 

perilaku swamedikasi obat Natrium Diklofenak. 


