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BAB I 

PENDAHULUAN

1.1.  Latar Belakang Masalah 

Indonesia sehat merupakan visi Departemen Kesehatan  Republik 

Indonesia yang ditetapkan pada tahun 1999, merupakan gambaran masyarakat 

Indonesia pada tahun 2010 yang penduduknya hidup dalam lingkungan dan 

perilaku yang sehat, mampu menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu, adil 

dan merata serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. 

Kesehatan merupakan hak asasi manusia, oleh karena itu setiap orang 

mempunyai hak untuk hidup layak, baik dalam kesehatan pribadi maupun 

keluarganya termasuk mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit maupun 

sarana kesehatan lainnya. (ISFI, 2004). 

Pelayanan kefarmasian pada saat ini telah bergeser orientasinya dari drug

oriented  menjadi pasien oriented yang mengacu kepada asuhan kefarmasian 

(pharmaceutical care) (ISFI, 2004). Sebagai konsekwensi dari perubahan 

tersebut, seorang farmasis dituntut untuk bertanggungjawab dalam 

mengidentifikasi, mencegah dan mengatasi masalah yang berhubungan dengan 

obat (drug related problem). Drug related problem adalah masalah yang 

berhubungan dengan obat, baik yang disebabkan oleh suatu obat atau mungkin 

karena diterapi dengan suatu obat. 

Memperoleh dan menggunakan obat yang tidak tepat dapat menyebabkan 

timbulnya drug related problem (DRP). Drug related problem (DRP) ini dapat 

terjadi pada tindakan pengobatan sendiri atau dikenal dengan istilah swamedikasi. 

Menurut The International Pharmaceutical Federation (FIP) 

Swamedikasi/pengobatan diri sendiri adalah pemilihan dan penggunaan obat-

obatan oleh individu-individu untuk mengobati diri misalnya penyakit atau gejala. 

Pengobatan diri sendiri adalah salah satu unsur perawatan diri (FIP, 1999). 

Menurut World Health Organization (WHO) swamedikasi merupakan pemilihan 

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

untuk mengobati penyakit atau gejalanya yang dapat dikenali sendiri. Salah satu 

peran seorang farmasis dalam swamedikasi yaitu sebagai komunikator, dimana 
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seorang farmasis harus memberikan informasi yang cukup tentang pengobatan 

pasien. (WHO, 1998). 

Tindakan swamedikasi (self medication) mempunyai kecenderungan untuk 

meningkat. Beberapa faktor yang berperan dalam peningkatan tersebut yaitu : 

meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang penyakit ringan dan berbagai 

gejala serta  pengobatannya,  motivasi masyarakat untuk mencegah atau 

mengobati penyakit ringan yang mampu dikenali sendiri, ketersediaan dan 

kemudahan mendapatkan obat-obat yang dapat dibeli bebas tanpa resep dokter 

atau OTR / Obat Tanpa Resep (OTC /Over The Counter) secara luas dan 

terjangkau untuk mengatasi penyakit ringan atau gejala yang muncul, serta 

diterimanya pengobatan tradisional sebagai bagian dari sistem kesehatan. 

Pharmaceutical care atau asuhan kefarmasian merupakan filosofi farmasi 

dalam melakukan pelayanan kefarmasian, yaitu tanggungjawab profesi dalam hal 

pelayanan informasi dan edukasi terhadap pengobatan pasien untuk meningkatkan 

kualitas hidup pasien. Asuhan kefarmasian merupakan salah satu upaya farmasis 

dalam meningkatkan mutu atau kualitas pelayanan yang berorientasi kepada 

pasien (ISFI, 2004). 

Peran farmasis dalam konteks pharmaceutical care pada tindakan 

swamedikasi tidak hanya menjual obat tetapi lebih kepada menjamin tersedianya 

obat yang berkualitas disertai informasi obat yang cukup memadai yang diikuti 

dengan pemantauan saat pengobatan (ISFI, 2004). Tanggungjawab farmasis 

dalam swamedikasi menurut The International Pharmaceutical Federation (FIP) 

antara lain mendampingi dan memberi saran kepada pasien dalam pemilihan 

produk obat, memberi informasi tentang segala kemungkinan yang terjadi selama 

pemakaian, menyarankan rujukan kepada dokter dan memberitahukan cara 

penyimpanan obat yang benar (FIP,1999). Menurut World Health Organization

(WHO) peran farmasis dalam swamedikasi antara lain sebagai komunikator, 

penyedia obat yang berkualitas, pengawas dan pelatih, kolaborator dan sebagai 

promotor kesehatan. Dalam peran farmasis sebagai komunikator maka farmasis 

harus mempunyai inisiatif untuk berdialog dengan pasien agar pasien memperoleh 

pengetahuan yang cukup tentang pengobatannya (WHO, 1998). 
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Implementasi dari tanggungjawab dan tugas farmasis sebagai tenaga 

professional, salah satunya adalah pelayanan yang di lakukan di apotek sebagai 

wadah penyelenggaraan profesi kefarmasian. Untuk dapat menilai/mengukur 

tingkat pelayanan di apotek, maka tolok ukur yang di gunakan adalah kepuasan 

klien, yang merupakan perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul 

setelah membandingkan antara persepsi atau kesannya terhadap kinerja atau hasil 

suatu produk atau jasa dan harapan–harapannya, dimana kepuasan merupakan 

fungsi dari persepsi atau kesan atas kinerja dan harapan (Kotler, 2004). Kepuasan 

adalah evaluasi purnabeli dimana persepsi terhadap kinerja alternatif produk/jasa 

yang dipilih memenuhi atau melebihi harapan sebelum pemberian. Apabila 

persepsi tentang kinerja tidak memenuhi harapan, maka yang terjadi adalah 

ketidakpuasan (Umar, 2003). 

Tingkat kepuasan konsumen merupakan salah satu indikator yang 

digunakan untuk mengevaluasi mutu pelayanan. Untuk mengetahui tingkat 

kepuasan konsumen dilakukan dengan metode survei berupa angket atau 

wawancara langsung terhadap klien. 

Pelayanan konsumen dapat berupa produk, jasa, atau campuran dari 

produk dan jasa. Apotek merupakan pusat pelayanan produk dan jasa yang 

dikaitkan dengan kepuasan klien. Model yang komprehensif dengan fokus utama 

pada pelayanan produk dan jasa meliputi lima dimensi penilaian yaitu reliability

(kehandalan), responsiveness (ketanggapan), assurance (jaminan), empathy

(empati), dan tangibles (bukti langsung) (Umar, 2003). Kelima penentu kualitas 

jasa inilah yang digunakan sebagai dasar pengukuran tingkat kepuasan klien 

terhadap pelayanan informasi obat secara swamedikasi sebagai pelayanan jasa 

yang disediakan oleh apotek. 

Pada penelitian ini dipilih apotek ”X” yang ada di wilayah Kecamatan 

Singosari karena wilayah Kecamatan Singosari merupakan wilayah yang dapat 

dijangkau oleh peneliti dan di wilayah Kecamatan Singosari terdapat banyak 

apotek swasta yang melakukan pelayanan kefarmasian sehingga masyarakat lebih 

condong melakukan tindakan swamediksi terlebih dahulu sebelum melakukan 

pengobatan ke dokter, oleh karena itu pemberian layanan informasi obat di 

rasakan sangat perlu dilakukan oleh apotek-apotek yang ada di wilayah tersebut 
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untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang obat yang akan 

digunakannya serta agar tidak terjadi kesalahan dalam penggunaan obat. 

Kecenderungan adanya peningkatan tindakan pengobatan secara 

swamedikasi dapat terjadi karena pengetahuan masyarakat semakin tinggi dan 

adanya motivasi yang tinggi dari masyarakat untuk mengupayakan penyembuhan 

penyakit yang dapat dikenali sendiri sehingga adanya sebuah pelayanan khusus 

seperti pemberian informasi obat dirasakan sangat perlu untuk menghindari 

adanya penggunaan obat yang salah pada masyarakat. 

Dalam penelitian ini alasan pemilihan apotek X sebagai sampel penelitian 

yaitu karena apotek X merupakan apotek yang sesuai dengan kriteria inklusi 

sebagai sampel penelitian dimana apotek X telah mendapatkan persetujuan dari 

APA dan PSA, letaknya strategis yaitu di wilayah pasar dan berada di pinggir 

jalan raya utama sehingga untuk mendapatkan klien yang melakukan tindakan 

swamedikasi cenderung lebih mudah. 

1.2.1. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka hal yang 

menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kesesuaian antara harapan dan kepuasan klien apotek ”X” di 

wilayah Kecamatan Singosari Kabupaten Malang atas faktor-faktor yang 

mempengaruhi kepuasan konsumen dalam menerima pelayanan informasi 

obat.

2. Bagaimanakah kepuasan klien terhadap pelayanan informasi obat secara 

swamedikasi pada  apotek ”X” di wilayah Kecamatan Singosari 

Kabupaten Malang. 

1.3.  Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kepuasan klien yang 

melakukan swamedikasi dengan menggunakan metode analisa kesesuaian antara 

tingkat kepentingan unsur-unsur pelayanan informasi obat terhadap kinerja yang 

telah dilakukan pada apotek ”X” di wilayah Kecamatan Singosari Kabupaten 

Malang.



5

1.4.  Manfaat Penelitian 

1. Sebagai bahan referensi ilmiah bagi mahasiswa dalam melakukan 

penelitian selanjutnya. 

2. Sebagai bahan evaluasi bagi apotek untuk meningkatkan pelayanan 

kefarmasian yang bekaitan dengan pengobatan secara swamedikasi 


