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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pembangunan kesehatan merupakan salah satu upaya pembangunan 

nasional yang diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan dan kemampuan 

untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar terwujud derajat kesehatan 

masyarakat yang optimal. 

Pada tahun 1988 penyakit diare merupakan salah satu masalah kesehatan 

utama dari masyarakat di Indonesia. Angka kesakitannya adalah sekitar 200 - 400 

kejadian diare diantara 1000 penduduk setiap tahunnya. Dengan demikian di 

Indonesia dapat ditemukan penderita diare sekitar 60 juta kejadian setiap 

tahunnya, sebagian besar (70-80%) dari penderita ini adalah anak di bawah 5 

tahun (± 40 juta kejadian). Sebagian dari penderita (1-2%) akan mengalami 

dehidrasi dan jika tidak segera ditolong 50-60% di antaranya dapat meninggal. 

Hal inilah yang menyebabkan sejumlah 350.000 – 500.000 anak di bawah 5 tahun 

meninggal setiap tahunnya. Sekitar 1,5 – 2 juta penderita diare berobat jalan  

(Noerasid dkk, 1988). 

Menurut data badan kesehatan dunia (WHO), diare adalah penyebab nomor 

satu kematian balita di seluruh dunia. Di Indonesia, diare adalah pembunuh balita 

nomor dua setelah ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Akut). Sementara UNICEF 

(Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk urusan anak) memperkirakan bahwa, 

setiap 30 detik ada satu anak yang meninggal dunia karena diare. Di Indonesia, 

setiap tahun 100.000 balita meninggal karena diare (anonym, 2009). 

Berdasarkan data Dinas Kesehatan kota Malang pada tahun 2009, Angka 

kesakitan diare (termasuk kolera) adalah sekitar 16,752 ribu dari jumlah penduduk 

kota Malang (Dinkes, 2009). 

Tingkat kematian akibat penyakit diare cukup tinggi. Sebagian besar orang 

menganggap penyakit diare adalah penyakit yang ringan. Bila pertolongannya 

terlambat akan menyebabkan kematian karena terjadi kekurangan cairan tubuh 

dan garam-garam yang sangat berguna bagi tubuh. Semakin lama seseorang 
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terkena penyakit diare maka semakin banyak dan cepat kehilangan cairan. 

Kekurangan cairan ini biasa disebut dehidrasi. 

Orang yang mengalami sakit akan berusaha mencari obatnya, maupun cara 

pengobatannya. Dua macam tindakan yang sering kali dilakukan manusia ketika 

mengalami gangguan kesehatan yaitu pergi ke dokter atau melakukan pengobatan 

sendiri (swamedikasi). 

Di negara maju seperti Amerika Serikat, diperkirakan dalam waktu satu 

tahun penduduk yang mengeluh atau merasa menderita sakit sebanyak 75% dari 

jumlah penduduknya. Dari jumlah tersebut, 10% tidak berbuat apa-apa, 25% pergi 

ke dokter untuk mendapatkan pertolongan, dan sisanya sebanyak 65% melakukan 

pengobatan sendiri. Diperkirakan bahwa di Indonesia yang pergi ke dokter kurang 

dari 25%, sedangkan yang melakukan pengobatan sendiri lebih dari 65% jumlah 

penduduk yang mengeluh atau merasa menderita sakit dalam setahun (Sartono, 

1993) . 

Informasi mengenai obat dapat diperoleh dari tenaga kesehatan, yaitu 

dokter, farmasis, ataupun sumber informasi tertulis yang meliputi buku-buku 

tentang informasi obat, internet dan label obat. Label obat merupakan cara yang 

mudah untuk mendapatkan informasi obat. Informasi yang terdapat pada label 

obat akan membantu seseorang untuk memilih obat bebas secara tepat apabila 

penggunaannya sesuai dengan ketentuan. Pada saat seseorang memutuskan untuk 

melakukan swamedikasi, maka akan timbul kebutuhan informasi mengenai obat. 

Adanya kebutuhan tersebut akan mendorong seseorang  untuk mencari sumber 

informasi salah satunya adalah label obat. 

Beberapa kesalahan yang sering diakukan orang dalam penggunaan obat 

diare adalah mereka sering terlalu ingin cepat sembuh. Sehingga ketika sakit 

(mencret) ringan diberi obat diare padahal mereka belum mengetahui penyebab 

dari diare tersebut. Apabila diare disebabkan karena alergi makanan sebenarnya 

tidak diperlukan pengobatan dengan obat diare tetapi menghindari konsumsi 

makanan tersebut. Pemakaian obat diare yang terlalu sering mengakibatkan 

terjadinya sembelit. Oleh karena itu pada penggunaan yang tidak sesuai aturan 

atau ketidakpatuhan konsumen akan menyebabkan timbulnya efek samping dan 

toksisitas sehingga diperlukan penelitian mengenai pemahaman konsumen 
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terhadap informasi yang terdapat pada label obat sebagai upaya menjamin 

keamanan penggunaan obat bebas. 

Tingkat pendidikan dan ekonomi merupakan faktor yang menentukan kelas 

sosial dari masing-masing individu. Dalam konteks penelitian ini, akan di teliti 

pengaruh tingkat pendidikan dan ekonomi terhadap pemahaman label obat diare. 

Penelitian ini akan mencari tahu apakah konsumen paham dan membaca 

informasi pada label obat yang meliputi  indikasi, komposisi, kontra indikasi, 

perhatian dan peringatan, efek samping, aturan pakai, cara penyimpanan dan 

tanggal kadaluarsa. Oleh karena itu, label obat harus mudah dimengerti untuk 

meningkatkan pemahaman konsumen akan arti informasi obat. 

1.2 Rumusan Masalah 

a. Apakah tingkat pendidikan mempengaruhi pemahaman label penggunaan 

obat diare yang dibeli secara bebas? 

b. Apakah tingkat ekonomi mempengaruhi pemahaman label penggunaan obat 

diare yang dibeli secara bebas? 

1.3 Tujuan Penelitian 

a. Mengetahui pengaruh tingkat pendidikan terhadap pemahaman label 

penggunaan obat diare yang dibeli secara bebas 

b. Mengetahui pengaruh tingkat ekonomi terhadap pemahaman label 

penggunaan obat diare yang dibeli secara bebas 

1.4 Hipotesis Penelitian 

a. Tingkat pendidikan berpengaruh terhadap pemahaman label penggunaan obat 

diare yang dibeli secara bebas  

b. Tingkat ekonomi berpengaruh terhadap pemahaman label penggunaan obat 

diare yang dibeli secara bebas  
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1.5 Manfaat Penelitian 

a. Memberikan data untuk pengembangan peran farmasis pada swamedikasi 

b. Memberikan gambaran untuk pengembangan label obat yang lebih informatif 

bagi pelaku swamedikasi 

c. Memberikan data untuk penelitian lebih lanjut mengenai swamedikasi obat 

bebas dan label obat sebagai sumber informasi 


