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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan hal yang paling penting karena itu pemerintah dan 

masyarakat melakukan berbagai upaya untuk memelihara dan meningkatkan 

kesehatan. Dalam undang-undang nomor 23 tahun 1992 kesehatan dapat di 

definisikan sebagai keadaan sejahtera badan, jiwa, social yang memungkinkan 

setiap orang hidup produktif secara social ekonomi. Menurut World Health 

Organization (WHO) sehat adalah suatu keadaan sempurna baik fisik, mental 

maupun social dan bukan sekedar tidak sakit atau cacat.

Indonesia Sehat 2010 sebagai salah satu visi Departemen Kesehatan RI 

yang ditetapkan pada tahun 1999, merupakan gambaran masyarakat Indonesia 

pada tahun 2010 yang penduduknya hidup dalam lingkungan dan perilaku sehat, 

mampu menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu, adil dan merata serta 

memiliki derajat kesehatan yang setinggi – tingginya. Untuk mencapai visi ini, 

maka salah satu visi dari program Indonesia Sehat 2010 yaitu mendorong 

kemandirian masyarakat untuk hidup sehat (ISFI,2004).

Pelayanan kefarmasian pada saat ini telah bergeser orientasinya dari drug

oriented menjadi patien oriented yang mengacu pada asuhan kefarmasian 

(pharmaceutical care) (ISFI,2004). Sebagai konsekuensi orientasi tersebut, 

farmasis di tuntut untuk bertanggung jawab dalam mengidentifikasi, mencegah 

dan mengatasi masalah yang berhubungan dengan obat (drug related problem)

untuk meningkatkan kualitas hidup klien (Gipson,1970). Drug related problems 

(DRPs) adalah masalah – masalah yang berhubungan dengan obat baik yang 

disebabkan oleh suatu obat atau mungkin karena di terapi dengan suatu obat 

(cipolle et al, 1998). Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi di bidang kefarmasian telah terjadi pergeseran orientasi Pelayanan 

kefarmasian dari pengelolaan obat sebagai komoditi kepada pelayanan yang 

komperhensif (pharmaceutical care) dalam pengertian tidak saja sebagai 

pengelolaan obat namun dalam pengertian yang lebih luas mencakup pelaksanaan 
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pemberian informasi untuk mendukung penggunaan obat yang benar dan rasional 

monitoring penggunaan obat untuk mengetahui tujuan akhir serta kemungkinan 

terjadinya kesalahan pengobatan (medication error)(PP 51, 2009)

Menurut Young (1980) dalam Supardi (2001), sumber pengobatan di 

dunia mencakup tiga sektor yang saling terkait, yaitu pengobatan sendiri, 

pengobatan medis dan pengobatan tradisional. Dari ketiga sektor tersebut, 

pengobatan sendiri merupakan tindakan pengobatan yang dipilih masyarakat 

dengan persentase terbesar demikian halnya dalam penyelenggaraan kesehatan, 

pengobatan sendiri merupakan upaya yang pertama yang dilakukan oleh 

masyarakat sedangkan upaya selanjutnya adalah konsultasi medik professional 

yang meliputi dokter umum, konsultasi spesialis dan konsultasi superspesialistik 

(Sukasedati, 1992). Selain itu pengobatan sendiri juga merupakan upaya 

terbanyak yang dilakukan masyarakat untuk mengatasi keluhan atau gejala sakit 

sebelum memutuskan untuk mencari pertolongan medis, pernyataan tersebut 

didukung oleh penelitian yang dilakukan World Health Organization (WHO),

bahwa di banyak Negara sampai 80% episode sakit dicoba diobati sendiri oleh 

penderita (WHO, 1997). Penelitian yang dilakukan di Indonesia menunjukkan 

data yang tidak beda jauh yaitu sekitar 60% masyarakat melakukan pengobatan 

sendiri dengan menggunakan obat modern sebagai tindakan pertama bila sakit 

(Departemen Kesehatan RI, 1995).

Definisi dari swamedikasi atau Self-medication sendiri menurut The

International Pharmaceutical Federation (FIP) yaitu sebagai penggunaan obat 

non resep oleh seseorang atas inisiatif sendiri (FIP, 1999). Dan menurut World 

Health Organization (WHO) swamedikasi adalah pemilihan dan penggunaan obat 

baik obat modern maupun obat tradisional oleh seorang untuk mengobati penyakit 

atau gejalanya yang dapat di kenali sendiri ( WHO, 1998). Dari penelitian yang 

dilakukan pada tahun 1993, didapatkan bahwa pada umumnya seseorang yang 

melakukan swamedikasi tidak mengetahui nama bahan aktif yang digunakan. Hal 

ini menyebabkan kekhawatiran terhadap penggunaan obat untuk swamedikasi 

tidak didasarkan pada kebutuhan, tetapi lebih banyak mengikuti klaim promosi 

(Suryawati,1997). Dari laporan yang di keluarkan oleh Pan American Health 

Organization (PAHO) tentang Drug Classification : Prescription and OTC Drugs
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diperoleh hasil survey oleh World Self-Medication Industry (WSMI) di 14 negara 

bahwa perilaku swamedikasi meningkat jumlahnya pada populasi penduduk yang 

tingkat pendididkanya lebih tinggi (PAHO,2004). Faktor - faktor seperti sosial

ekonomi, kemudahan akses pada produk obat, manajemen penyakit dan 

rehabilitasi, demografi dan epidemiologi, reformasi pada sektor kesehatan dan 

juga ketersediaan produk – produk baru yang mudah digunakan turut berperan 

meningkatkan perilaku swamedikasi (WHO,1998).

Tersedianya obat yang melimpah di pasaran menyulitkan masyarakat dalam 

mengambil keputusan untuk memilih obat yang terbaik pada saat diperlukan. 

Untuk itu masyarakat membutuhkan pendamping seorang ahli yaitu farmasis. 

Suatu kewajiban moral bagi farmasis untuk memberdayakan masyarakat dalam 

penggunaan obat sendiri dengan aman dan efektif. Pemberdayaan masyarakat 

dalam penggunaan obat menjadi lebih bermakna dalam mensukseskan terapi dan 

meningkatnya kesadaran masyarakat akan hak asasinya karena obat merupakan 

salah satu modal penyembuhan terapi yang dapat digunakan klien sendiri 

(ISFI,2004).

Peran sebagai seorang farmasis diharapkan tidak hanya menjual obat tetapi 

lebih kepada menjamin ketersedianya obat berkualitas disertai informasi yang 

cukup memadai yang diikuti pemantauan saat penggunaan obat (ISFI,2004). 

Untuk itu seorang farmasis harus memberikan informasi yang cukup tentang 

pengobatan klien. Farmasis mempunyau tanggung jawab yang penuh dalam 

semua keputusan, yaitu memutuskan benar atau tidak atas diagnosa sendiri yang 

dilakukan oleh klien, perlu atau tidak untuk berkonsultasi dengan dokter dan 

terakhir memutuskan produk mana yang di rekomendasikan (Gibson,1970).   

Tanggung jawab seorang farmasis dalam melakukan swamedikasi antara lain 

mendampingi dan memberi saran  kepada klien dalam pemilihan produk obat, 

memberikan informasi tentang segala kemungkinan yang terjadi selama 

pemakaian, menyarankan rujukan kepada dokter dan memberitahukan cara 

penyimpanan obat yang benar (FIP,1999).

Kepuasan didefinisikan sebagai evaluasi purnabeli, dimana persepsi 

terhadap kinerja alternatif produk/jasa yang dipilih memenuhi atau melebihi 

harapan sebelum pembelian. Apabila persepsi terhadap kinerja tidak dapat 
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memenuhi harapan, maka yang terjadi adalah ketidakpuasan (Umar,2003). 

Tingkat kepuasan konsumen merupakan salah satu indikator yang digunakan 

untuk mengevaluasi pelayanan. Tingkat kepuasan konsumen dilakukan survei 

berupa angket atau wawancara langsung terhadap klien (MENKES RI,2004).

Pelayanan konsumen dapat berupa produk dan jasa, atau campuran produk 

dan jasa. Apotek merupakan pelayanan produk dan jasa yang dikaitkan dengan 

kepuasan klien. Model yang komperhensif dengan fokus utama pada pelayanan 

produk dan jasa meliputi lima dimensi penilaian yaitu reliability (kehandalan),

responsiveness (Ketanggapan), assurance (Jaminan), emphaty (empati), dan

tangibles (bukti langsung) (Khasanah et al,2003)

Dalam penelitian kali ini menggunakan wilayah Kota Malang di 

Kecamatan Klojen. Hal ini dikarenakan Kecamat klojen merupakan pusat kota 

malang sehingga arus informasi sangat cukup cepat, dan di Kecamatan Klojen ada 

sekitar 58 apotek dan rata – rata tingkat pendidikan  dan pengetahuan yang cukup 

tinggi.

1.2 Rumusan masalah

Bagaimana kepuasan klien terhadap pemberian informasi obat pada 

pelayanan swamedikasi di beberapa apotek di wilayah Kecamatan Klojen Kota

Malang.

Bagaimana kesesuaian antara harapan dan kepuasan konsumen / klien

apotek – apotek di wilayah Kec. Klojen Kota Malang pada faktor – faktor yang 

mempengaruhi kepuasan konsumen dalam menerima pelayanan informasi obat.

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui kepuasan klien yang melakukan swamedikasi 

dengan menggunakan metoda analisa kesesuaian antara tingkat kepentingan unsur 

– unsur pelayanan informasi obat terhadap kinerja yang telah dilakukan di 

beberapa apotek di Wilayah Kecamatan Klojen kota Malang.
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1.4 Manfaat penelitian

1. Untuk mengetahui kepuasan klien terhadap informasi obat secara 

swamedikasi di beberapa apotek pada Kecamatan Klojen Kota Malang.

2. Untuk meningkatkan kualitas kinerja dari apotek yang ada di 

Kecamatan Klojen kota Malang. 

3. Sebagai bahan referensi ilmiah bagi mahasiswa dalam melakukan 

penelitian selanjutnya.

4. Sebagai masukan kepada seorang farmasis untuk meningkatkan kualitas 

pelayanan Informasi obat khususnya pada pelayanan swamedikasi di 

apotek.


