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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

1.1 Latar Belakang 

Kesehatan adalah suatu keadaan sejahtera dari jasmani, rohani dan sosial 

yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. 

Sesuai dengan pengertian sehat diatas dapat disimpulkan bahwa kesehatan terdiri 

dari 3 dimensi yaitu fisik, psikis, dan sosial. Upaya  untuk menanggulangi dan 

mencegah gangguan kesehatan harus dilakukan pemeriksaan dan pengobatan. 

Perubahan pola hidup masyarakat yang cenderung kurang memperhatikan 

masalah kesehatan maka berkembangnya penyakit yang ada di masyarakat 

semakin meningkat. Berkembangnya penyakit ini mendorong masyarakat untuk 

mencari alternatif pengobatan yang efektif secara terapi tetapi juga efisien dalam 

hal biaya. Berhubungan dengan hal tersebut, pengobatan sendiri atau swamedikasi 

menjadi alternatif yang diambil oleh masyarakat (Anonim, 2009). 

Swamedikasi adalah  kemampuan masyarakat dalam menolong dirinya 

sendiri guna mengatasi masalah kesehatan dan  perlu ditunjang dengan sarana 

yang dapat meningkatkan pengobatan sendiri secara tepat, aman dan rasional 

(Permenkes No.919/MENKES/PER/X/1993). Di banyak negara, 80% kejadian 

sakit diobati sendiri oleh penderita (WHO, 1998). Keuntungan swamedikasi 

utamanya bagi masyarakat, yaitu biaya yang diperlukan tidak banyak karena tidak 

harus ke rumah sakit dan diperiksa oleh dokter, serta lebih mudah karena 

pengobatan dilakukan sendiri menggunakan obat-obatan yang mudah diperoleh. 

Selain itu kualitas pengobatan terjamin karena dilakukan sendiri, secara tidak 

sadar pasien akan mengupayakan yang terbaik bagi dirinya sendiri. Kerugian 

melakukan swamedikasi  terkait dengan resiko seperti diagnosis, penggunaan 

dosis obat yang berlebihan, lama penggunaan obat, interaksi obat dan polifarmasi. 

Sehingga farmasis dan pelaku swamedikasi harus mempunyai strategi untuk 

memaksimalkan manfaat dan meminimalkan resiko dari pengobatan sendiri  atau 

swamedikasi (Hughes et al., 2001). 

Pengobatan sendiri (swamedikasi) dilakukan untuk mengatasi masalah 

kesehatan atau gangguan yang ringan, salah satunya adalah diare. Diare  adalah 
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frekuensi dan likuiditas buang air besar (BAB) yang abnormal. Hal ini bisa 

menyebabkan kehilangan cairan dan elektrolit secara berlebihan yang terjadi 

karena frekuensi satu kali atau lebih buang air besar dengan bentuk tinja yang 

encer atau cair (Sukandar et al., 2009). Penyakit diare masih merupakan masalah 

kesehatan masyarakat di negara berkembang seperti di Indonesia, karena 

morbiditas dan mortalitasnya yang masih tinggi (Depkes RI, 2011). 

Survei morbiditas yang dilakukan oleh Subdit Diare, Departemen 

Kesehatan dari tahun 2000 sampai dengan 2010 terlihat kecenderungan insidens 

naik. Pada tahun 2000 IR (Insiden Rate) penyakit diare 301/ 1000 penduduk, 

tahun 2003 naik menjadi 374 /1000 penduduk, tahun 2006 naik menjadi 423 

/1000 penduduk dan tahun 2010 menjadi 411/1000 penduduk. Berdasarkan pola 

penyebab kematian semua umur, diare merupakan penyebab kematian peringkat 

ke-13 dengan proporsi (3,5%). Sedangkan berdasarkan penyakit menular, diare 

merupakan penyebab kematian peringkat ke-3 setelah TB dan Pneumonia (Depkes 

RI, 2011). 

Di Indonesia upaya pencegahan dan tata laksana diare diketahui bahwa 

dari 508 penderita, sebanyak 188 orang (37,0%) diberikan oralit, 159 orang 

(31,30%) diberikan obat-obatan, 128 orang (25,20%) tidak diberikan apa-apa, 38 

orang (7,48%) diberikan ramuan/jamu, 37 orang (7,28%) diberi larutan gula 

garam dan 29 orang (5,71%) di berikan lain-lain (Depkes RI, 2011). Penggunaan 

obat diare sebanyak (31,30%), obat-obatan ini cukup tinggi di Indonesia, 

mengingat cukup besarnya masyarakat yang melakukan tindakan pengobatan 

sendiri serta semakin besar jumlah obat yang beredar di pasaran, sehingga 

diperlukan perilaku yang baik dalam praktek swamedikasi. 

Perubahan perilaku yang mendasari pada praktek swamedikasi diantaranya 

Predisposing factor, Enabling  factor, dan Reinforcing factor. Predisposing factor 

adalah pengetahuan, sikap, dan kepercayaan seseorang dalam menggunakan 

pelayanan kesehatan. Dimana  setiap orang atau individu akan  berbeda di 

sebabkan oleh demografi, sosial struktur, manfaat-manfaat kesehatan. Enabling 

factor adalah terkait ketersediaan sarana kesehatan dan kondisi ekonomi. Perilaku 

seseorang juga dipengaruhi oleh Reinforcing Factor, hal ini  terkait sikap dan 

perilaku petugas kesehatan dalam pelayanan kesehatan. Adanya ketiga faktor 
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tersebut dapat mempengaruhi seseorang atau individu dalam menggunakan atau 

memilih pelayanan kesehatan (Notoatmodjo, 2003). 

Kecamatan Lowokwaru merupakan wilayah di Kota Malang yang relatif 

luas dan letaknya cukup strategis yang terdiri dari 12 kelurahan dengan luas 

wilayah 20,89 hektar. Masyarakat diwilayah ini mempunyai latar belakang 

pendidikan, pekerjaan, dan sosial ekonomi yang beranekaragam. Sehingga peneliti 

ingin mengetahui bagaimana profil praktek swamedikasi pada gejala diare oleh 

konsumen di apotek Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana praktek swamedikasi pada gejala diare oleh konsumen di 

apotek Kecamatan Lowokwaru Kota Malang? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memberikan gambaran 

tentang praktek swamedikasi pada gejala diare oleh konsumen di apotek 

Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. 

 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor predisposisi 

(Predisposing factor), faktor pendukung (Enabling factor), dan faktor pendorong 

(Reinforcing factor) yang mempengaruhi perilaku swamedikasi. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Bagi peneliti 

Lebih memantapkan praktek swamedikasi pada gejala diare oleh  

konsumen di apotek Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. 

 

1.4.2 Bagi apotek  

Dapat memberikan masukan khususnya bagi apotek di Kecamatan 

Lowokwaru dan umumnya Kota Malang untuk meningkatkan mutu 
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pelayanan kesehatan di apotek dan dapat melaksanakan peran dan 

fungsinya dengan baik untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat 

dalam melakukan pengobatan secara swamedikasi pada gejala diare. 

 

1.4.3 Institusi Pendidikan 

Sebagai bahan referensi ilmiah bagi mahasiswa dalam melakukan 

penelitian selanjutnya. 

 

1.4.4 Bagi masyarakat 

Menambah pengetahuan masyarakat mengenai haknya dalam 

melakukan pengobatan secara swamedikasi tentang informasi yang harus 

didapatkan, supaya masyarakat  lebih bertanggung jawab pada saat 

melakukan swamedikasi sehingga penggunaan obat diare  tepat/ sesuai 

untuk penyakit  diare. 

 


