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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1. Latar Belakang 

     Pelayanan Kefarmasian telah terjadi pergeseran orientasi dari pengelolaan 

obat sebagai komoditi menjadi pelayanan yang komprehensif (pharmaceutical 

care) dalam pengertian tidak saja sebagai pengelola obat, namun dalam pengertian 

yang lebih luas mencakup pelaksanaan pemberian informasi untuk mendukung 

penggunaan obat yang benar dan rasional, monitoring penggunaan obat untuk 

mengetahui tujuan akhir, serta kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan 

(Permenkes RI No. 35 Tahun 2014 ). 

      Pelayanan kefarmasian di apotek meliputi pelayanan resep dan tanpa resep. 

Pelayanan obat tanpa resep dikenal dengan istilah pelayanan swamedikasi. 

Menurut World Health Organization (WHO) swamedikasi adalah pemilihan dan 

penggunaan obat baik obat modern maupun obat tradisional oleh seseorang untuk 

melindungi diri dari penyakit dan gejalanya (WHO, 1998). Sedangkan menurut 

International Pharmaceutical Federation (FIP) yang dimaksud dengan 

swamedikasi atau self medication adalah penggunaan obat non resep oleh 

seseorang atas inisiatif sendiri (FIP, 1999). Swamedikasi merupakan upaya yang 

dilakukan masyarakat untuk mengobati dirinya sendiri yang biasanya dilakukan 

untuk mengatasi keluhan-keluhan dan penyakit ringan yang banyak dialami 

masyarakat seperti demam, nyeri, pusing, batuk, influenza,sakit maag, cacingan, 

diare, penyakit kulit, dan lain-lain (Binfar, 2009). Keuntungan swamedikasi antara 

lain efisien waktu karena pasien tidak perlu pergi ke dokter terlebih dahulu dan 

juga pasien dapat langsung memilih obat yang sesuai dengan yang diharapkan. 

Kerugiannya, jika pasien datang langsung ke apotek dengan meminta suatu 

produk tertentu, kemungkinan dapat terjadi kesalahan terapi, maka dari itu 

pemberian informasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelayanan 

swamedikasi di apotek. Adapun tujuan dari pemberian informasi kepada pasien 

https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.slideshare.net%2Fulfahhanum1%2Fpmk-no-30-ttg-standar-pelayanan-kefarmasian-di-puskesmas&ei=6IpgVYyaBIGXuASurIOQDg&usg=AFQjCNHzaXKW0Iji_hUL1lolIFPQ6OWArA&sig2=ScOP6vSH75lrhvGuuHh4UQ
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adalah mengoptimalkan hasil terapi obat dan terapi obat dapat tercapai (Siregar, 

2006). 

      Untuk menjamin kualitas layanan swamedikasi perlu dilaksanakan tahapan 

– tahapan pelayanan swamedikasi. Tahapan pelayanan swamedikasi meliputi 

patient assessment, penentuan rekomendasi, penyerahan obat dan pemberian 

informasi terkait terapi pada pasien. Patient assessment merupakan proses 

komunikasi dua arah yang sistematik antara apoteker dan pasien untuk 

mengidentifikasi dan memecahkan masalah yang berkaitan dengan obat dan 

pengobatan (Depkes, 2006). Pada pelayanan swamedikasi diperlukan kegiatan 

patient assessment agar dapat ditetapkan rekomendasi terapi yang rasional (Chua, 

2006). Rekomendasi dapat berupa rujukan ke dokter, terapi obat maupun non 

obat.Selain itu masyarakat harus diberi akses secara langsung dan mudah oleh 

apoteker untuk memperoleh informasi dan konseling. Ada beberapa metode yang 

dapat digunakan dalam rangka memperoleh informasi dari pasien antara lain 

metode WWHAM (Who,What,How,Action,Medication), ASMETHOD 

(Age,Self,Medicine,Exacly,Time,Taken,History,Other,Doing), SITDOWNSIR ( 

Site, Intensity, Type, Duration, Onset, With, N annoyed, Incidence, Relieved ), 

dan ENCORE ( Explore, No medication, Care, Observe, Rever, Explain ) 

(Blenkinsopp and Paxton, 2002). Apoteker di apotek dituntut untuk dapat 

memberikan informasi yang benar, jelas, mudah dimengerti, akurat, tidak bias, 

etis, bijaksana, dan terkini sehingga masyarakat dapat terhindar dari 

penyalahgunaan obat (drugs abuse) dan penggunaan obat yang salah (drug 

misuse) (Depkes, 2006). 

          Salah satu kondisi sakit yang penanganannya banyak dilakukan secara 

swamedikasi oleh masyarakat adalah demam. Demam merupakan manifestasi dari 

banyak penyakit yang dikarenakan infeksi (Dipiro, 2008). Demam adalah 

peningkatan suhu tubuh dari variasi normal . Suhu tubuh normal berkisar antara 

36,5 – 37,2 ºC. Derajat suhu dikatakan demam adalah jika suhu rektal ≥ 38,0 ºC 

atau suhu oral ≥ 37,5 ºC atau suhu aksila ≥ 37,2º C (Kaneshiro and Zieve, 2010). 

Istilah lain yang berhubungan dengan demam adalah Hiperpireksia. Hiperpireksia 

adalah suatu keadaan demam dengan suhu > 41,5 ºC yang dapat terjadi pada 



 

 

 

 

 

 

 

                                     

3 

 

6 

 

pasien dengan infeksi yang parah tetapi lebih sering terjadi pada pasien dengan 

pendarahan system saraf pusat (Dinarello and Gelfand, 2005) 

     Salah satu upaya yang sering dilakukan orang tua untuk menurunkan 

demam anak adalah memberikan antipiretik. Namun penelitian Blumental di 

Inggris mendapatkan bahwa 30% orangtua tidak mengetahui suhu tubuh normal, 

sehingga memberikan antipiretik pada anaknya pada suhu < 38 ºC. Penelitian 

Schimitt mendapatkan 56% orangtua memberikan antipiretik pada suhu 37,0 – 

37,8º C,bahkan penelitian Al- Eissa dan kawan – kawan di Arab Saudi 

menyebutkan bahwa 62% orangtua tidak mengetahui suhu minimum pemberian 

antipiretik (Soedibyo dan Souvriyanti, 2006). Antipiretik merupakan pilihan 

utama dalam penanganan gejala demam pada anak (Graneto, 2010). Contoh obat 

yang dapat digunakan sebagai antipiretik adalah Parasetamol. Parasetamol 

merupakan golongan para aminofenol non-opiat yang ditujukan untuk 

penggunaan analgesik dan antipiretik. Antipiretik hanya dapat diberikan apabila 

demam anak diatas 38,5 ºC, demam yang diikuti rasa tidak nyaman, atau demam 

pada anak yang memilikiriwayat kejang demam atau penyakit jantung. Antipiretik 

tidak boleh digunakan untuk anak dibawah 3 bulan. Dosis pemberian antipiretik 

untuk anak juga perlu diperhatikan sesuai dengan berat badan (Riandita, 2012) 

.Semua jenis antipiretik mempunyai efek samping, maka perlu diberikan 

informasi yang jelas tentang cara penggunaannya pada pasien. (Soedibyo dan 

Souvriyanti, 2006). 

           Obat golongan NSAID dapat pula diindikasikan sebagai antipiretik. Selain 

parasetamol obat yang sering digunakan untuk mengatasi gejala demam pada anak 

adalah ibuprofen (Graneto, 2010). Ibuprofen merupakan NSAID turunan asam 

propionat yang memiliki mekanisme kerja menekan pembentukan prostaglandin. 

Obat ini bersifat antipiretik, analgetik dan antiinflamasi. Efek samping yang 

timbul berupa mual, perut kembung dan perdarahan, tetapi lebih jarang 

dibandingkan aspirin. Efek samping hematologis yang berat meliputi 

agranulositosis dan anemia aplastik. Efek terhadap ginjal berupa gagal ginjal akut 

(Katzung, 2010). NSAID golongan d-antranilat juga dapat berkhasiat sebagai 

antipiretik contohnya asam mefenamat, namun khasiat analgetiknya lebih kuat 

dibandingkan sebagai antipiretik. Efek sampingnya berupa dyspepsia, anemia 



 

 

 

 

 

 

 

                                     

4 

 

6 

 

hemolitik, kerusakan mukosa yang dapat mengakibatkan penurunan nilai sintesis 

prostaglandin lokal dan gangguan dari keseimbangan antara cyclogenase dan 

lipogenase (Indian Pediatric, 2010). Pemberiannya tidak dianjurkan sebagai 

antipiretik untuk anak – anak, karena melihat efek samping serius yang 

disebabkan. NSAID lain yang dapat digunakan sebagai antipiretik adalah 

metamizole. Metamizole merupakan NSAID golongan pirazolinon (Tjay dan 

Rahardja, 2007). Metamizol bekerja menekan pembentukkan 

prostaglandin.Mempunyai efek antipiretik, analgetik dan antiinflamasi. Efek 

sampingnya adalah anemia aplastik, perdarahan saluran cerna, dan agranulositosis 

jika digunakan dalam jangka panjang dan dosis besar. Asam asetilsalisilat atau 

asetosal juga mempunyai efek antipiretik kuat. Efek samping yang paling sering 

terjadi adalah iritasi mukosa lambung dengan resiko tukak lambung, selain itu 

asetosal juga menimbulkan efek spesifik seperti reaksi alergi kulit dan tinnitus 

(telinga berdengung). Pada anak – anak pemberian asetosal tidak dianjurkan 

karena beresiko terkena Sindrom Rye yang berbahaya. Sindrom ini bercirikan 

muntah hebat, termangu – mangu, gangguan pernafasan, konvulsi dan ada kalanya 

koma (Tjay dan Rahardja, 2007). Pada anak balita pemberian dosis obat seringkali 

menimbulkan perbedaan. Mengingat pada anak masih dalam tahap pertumbuhan 

dan perkembangan, dimana organ tubuh belum berfungsi dengan sempurna, 

sehingga pada proses absorbsi , distribusi , metabolisme dan sekresi obat akan 

terganggu atau tidak maksimal terkadang menimbulkan efek samping yang lebih 

dibanding dengan efek terapi (Hidayat, 2008). 

Penelitian ini merupakan studi observasi menggunakan tekhnik pasien simulasi 

(stimulated patient) untuk mengumpulan data.Stimulated patient adalah individu 

yang terlatih mengunjungi sebuah sarana farmasi untuk melakukan skenario untuk 

mengetahui perilaku atau sikap yang spesifik dari petugas apotek (Watson, 2009). 

Kelebihan metode Stimulated patient adalah dapat digunakan untuk mengetahui 

kondisi yang sebenarnya terjadi mengenai perilaku atau sikap staf apotek 

(Puspitasari,2011). Mahasiswa berperan sebagai orangtua pasien balita yang 

sudah dilatih untuk meminta pelayanan swamedikasi terkait gejala demam yang 

dialami balita pada staf apotek. Digunakannya pasien balita pada simulasi ini 

karenabayi dan anak-anak di bawah lima tahun adalah kelompok yang rentan 
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terhadap berbagai penyakit dan sistem kekebalan tubuh mereka belum terbangun 

sempurna. Selain itu dosis pemberian obat pada balita harus diperhatikan sesuai 

dengan berat badan dan juga umurnya. Wilayah kecamatan Lowokwaru Kota 

Malang dipilih menjadi objek penelitian karena melihat banyaknya apotek yang 

ada di daerah ini. Sehingga penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

konstribusi dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan khususnya 

pelayanan kefarmasian di apotek wilayah kecamatan Lowokwaru Kota Malang. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

      Bagaimana Profil Pelayanan Swamedikasi Penanganan Gejala Demam 

Pada Balita di Apotek Wilayah Kecamata Lowokwaru Kota Malang, dengan 

menggunakan metode simulated patient. 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

     Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Profil Pelayanan Swamedikasi 

Penanganan Gejala Demam Pada Balita Di Apotek Wilayah Kecamatan 

Lowokwaru Kota Malang, dengan menggunakan metode simulated patient. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mengetahui profil patient assessment yang dilakukan petugas apotek terhadap 

klien yang datang dengan keluhan demam pada balitanya. 

2. Mengetahui profil rekomendasi yang diberikan oleh petugas apotek terhadap 

klien yang datang dengan keluhan demam pada balitanya. 

3. Mengetahui profil informasi terkait obat dan non obat yang diberikan oleh 

petugas apotek terhadap klien yang datang dengan keluhan demam pada 

balitanya. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Memberikan masukan kepada apoteker agar bisa meningkatkan kualitas 

pelayanan kefarmasian di apotek, khususnya pelayanan swamedikasi.    

2. Memberikan pandangan pada apoteker agar menjadi tenaga kesehatan yang 

paling berkompeten dalam masalah terkait sediaan farmasi 

3. Hasil data dari penelitian ini dapat digunakan  sebagai  referensi untuk  

penelitian yang lebih lanjut terutama pelayanan swamedikasi.           


