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BAB  I 

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang 

Pembangunan kesehatan pada dasarnya dilaksanakan dalam rangka 

mencapai derajat kesehatan yang maksimal, sebab status kesehatan masyarakat 

dalam sebuah negara merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan 

suatu negara. Untuk itu, guna meningkatkan status kesehatan masyarakat 

diperlukan kerjasama oleh berbagai pihak antara lain pemerintah, swasta dan 

masyarakat itu sendiri. Sesuai dengan tujuan tersebut, maka masyarakat sudah 

seharusnya berupaya untuk mendapatkan kesehatannya sendiri dengan setinggi-

tingginya (UU No. 36/2009). 

Salah satu usaha masyarakat dalam mengobati dirinya sendiri dikenal 

dengan istilah Swamedikasi atau pengobatan sendiri. Swamedikasi  merupakan 

pemilihan dan penggunaan obat, baik obat modern maupun obat tradisional oleh 

seseorang untuk mengobati penyakit atau gejala yang dapat dikenali sendiri. Saat 

ini praktek Swamedikasi cenderung meningkat. Faktor yang berperan dalam 

peningkatan tersebut antara lain meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang 

penyakit khususnya yang bersifat ringan termasuk gejala dan pengobatannya., 

ketersediaan dan kemudahan mendapatkan obat yang dapat dibeli dengan bebas 

tanpa resep dokter (WHO, 1998). 

Terkait dengan pelayanan kefarmasian, saat ini orientasinya telah bergeser 

dari drug oriented menjadi patient oriented yang mengacu kepada asuhan 

kefarmasian (pharmaceutical care). Sebagai konsekuensi dari pergeseran itu, 

maka farmasis mempunyai peran untuk bertanggung jawab dalam praktek 

Swamedikasi khususnya dalam konteks pharmaceutical care, yang antara lain  

tidak hanya menjual obat  tetapi lebih banyak kepada menjamin ketersedian obat 

yang berkualitas disertai informasi tentang obat yang cukup memadai serta diikuti 

dengan pemantauan ketika pengobatan (Anonim, 2004). 

Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 

2009, Badan Pusat Statistik mencatat bahwa terdapat 66% orang sakit di 

Indonesia yang melakukan Swamedikasi. Angka ini relatif lebih tinggi 
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dibandingkan persentase penduduk yang berobat jalan ke dokter (44 %). 

Walaupun demikian, persentase Swamedikasi di Indonesia masih lebih rendah 

dibandingkan dengan Swamedikasi di Amerika Serikat yang mencapai 73 %. 

Angka ini bahkan cenderung akan meningkat karena terdapat enam dari sepuluh 

orang di Amerika yang mengatakan bahwa mereka mungkin akan melakukan 

Swamedikasi lagi di masa yang akan datang terhadap penyakit yang dideritanya 

(MarkPlus Insight, 2011). Swamedikasi biasanya dilakukan untuk mengatasi 

gangguan kesehatan ringan mulai dari batuk pilek, demam, sakit kepala, gatal, 

Gastritis (maag). 

Menurut Sudoyo et al., (2009) Gastritis atau yang biasanya disebut sakit 

maag adalah proses inflamasi pada mukosa dan  submukosa lambung yang 

merupakan gangguan kesehatan yang paling sering dijumpai di klinik. Di dunia, 

insiden gastritis sekitar 1,8-2,1 juta dari jumlah penduduk setiap tahun dan 

umumnya terjadi pada penduduk yang berusia lebih dari 60 tahun. Sedangkan di 

Asia Tenggara, insiden terjadinya gastritis sekitar  583.635 dari jumlah penduduk 

setiap tahunnya. Prevalensi gastritis yang dikonfirmasi melalui endoskopi pada 

populasi di Shanghai sekitar 17,2 % yang secara substantial lebih tinggi dari pada 

populasi di Barat yang berkisar 4,1 % dan bersifat asimptomatik. Angka kejadian 

gastritis pada beberapa daerah di Indonesia cukup tinggi dengan prevalensi 

2.366.996 kasus dari 238.452.952 atau sebesar 1 %.  Karena  banyaknya penderita 

gastritis di Indonesia, menyebabkan banyak obat maag yang dijual secara bebas di 

pasaran. Sehingga pada penggunannya masyarakat mendapatkan terapi yang 

optimal sesuai dengan penyakitnya (Depkes, 2011). 

Memperhatikan semakin besarnya animo masyarakat yang menderita 

gastritis dan semakin meningkatnya praktek Swamedikasi, maka perlu peran 

apoteker dalam Swamedikasi khususnya gastritis diantaranya memberikan solusi 

yang tepat tentang pemilihan obat, pencegahan gastritis, anjuran penggunaan obat 

sehingga dilakukan penelitian tentang Profil Praktek Swamedikasi Pada Gejala 

gastritis oleh Konsumen di Apotek Wilayah Kecamatan Lowokwaru yang 

bertujuan untuk mengetahui secara spesifik wilayah perkotaan dengan tingkat 

keragaman masyarakat yang lengkap dan bersifat heterogen dari aspek status 

sosial, ekonomi, pendidikan dan pengetahuannya. 

http://farmasiku.com/index.php?target=pages&page_id=Bagaimana_Menggunakan_Obat
http://farmasiku.com/index.php?target=pages&page_id=Bagaimana_Menggunakan_Obat
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1.2.  Rumusan Masalah 

Bagaimana Profil Praktek Swamedikasi pada Gejala Gastritis oleh 

Konsumen di Apotek Wilayah Kecamatan Lowokwaru Kota Malang ? 

1.3. Tujuan Penelitian 

1.3.1. Tujuan Umum 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memberikan gambaran 

Profil Praktek Swamedikasi pada gejala gastritis oleh Konsumen di Apotek 

Wilayah Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. 

1.3.2. Tujuan Khusus 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor predisposisi 

(Predisoposing Factor), faktor pendukung (Enabling Factor), dan faktor 

pendorong (Reinforcing Factor) yang mempengaruhi perilaku Swamedikasi pada 

kasus gastritis di Wilayah Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. 

1.4.  Manfaat Penelitian 

1.4.1.  Bagi Peneliti 

Peran Apoteker semakin meningkat dalam melakukan praktek 

Swamedikasi pada penanganan gastritis oleh konsumen Apotek di wilayah 

Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. 

1.4.2. Bagi Apotek 

Dapat memberikan masukan khususnya bagi apotek di wilayah kecamatan 

Lowokwaru dan umumnya wilayah kota malang untuk meningkatkan mutu 

pelayanan kesehatan di apotek dan dapat melaksanakan peran dan fungsinya 

dengan baik untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat dalam melakukan 

pengobatan secara Swamedikasi pada penanganan gastritis. 
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1.4.3. Bagi 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 gastritis sesuai untuk penyakit gastritis. 

 


