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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan atau serangkaian kegiatan  

yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk 

memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk 

pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan 

pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat (Depkes, 2009). 

Swamedikasi merupakan bagian dari self-care di mana merupakan 

usahapemilihan dan penggunaan obat modern, herbal, maupun obat tradisional 

oleh seorang individu untuk mengatasi penyakit atau gejala penyakit (WHO, 

1998). Pelaksanaan swamedikasi didasari oleh pemikiran bahwa pengobatan 

sendiri cukup untuk mengobati masalah kesehatan yang dialami tanpa melibatkan 

tenaga kesehatan (Fleckenstein et al 2011). Alasan lainnya adalah karena semakin 

mahalnya biaya pengobatan ke dokter, tidak cukupnya waktu yang dimiliki untuk 

berobat, atau kurangnya akses fasilitas-fasilitas kesehatan (Atmoko & Kurniawati, 

2009). 

The International Pharmaceutical Federation (FIP) mendefenisikan 

swamedikasi atau self-medications sebagai penggunaan obat-obatan tanpa resep 

oleh seorang individu atas inisiatifnya sendiri (FIP, 1999). Banyak faktor yang 

mendasari seseorang melakukan swamedikasi. Hasil survei yang dilakukan oleh 

The World Self Medication Industry (WSMI) di 14 negara tentang”Drug 

Classification : Prescription and OTC (Over The Counter) Drugs”,menunjukan 

bahwa swamedikasi dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, perilaku dan 

pengetahuan (PAHO,2004). 

Pengertian perilaku adalah keadaan jiwa (berpikir, bersikap, bertindak, dan 

sebagainya) untuk memberikan respons terhadap situasi di luar dirinya. 

Operasional perilaku dikelompokkan menjadi tiga bentuk: pengetahuan sebagai 

suatu hasil dari proses belajar atau pengalaman, sikap sebagai kecenderungan jiwa 

atau perasaan yang relatif tetap terhadap kategori tertentu dari objek atau situasi, 
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dan tindakan sebagai perbuatan yang dilakukan terhadap rangsangan dari luar 

dirinya (Notoatmodjo, 1991) 

Pengetahuan mendasari perilaku, pengetahuan yang baik berdampak pada 

perilaku yang dapat bertahan lama, sebaliknya apabila pengetahuan tidak baik 

menjadi dasar dari perilaku, maka perilaku tersebut hanya bersifat sementara. 

Pengetahuan tentang obat dan keluhan penyakit berdampak pada penggunaan 

obat. Keterbatasan pengetahuan masyarakat akan obat dan cara penggunaannya 

dalam selfmedication dapat menjadi sumber terjadinya kesalahan pengobatan 

(medication error). Penyimpangan terhadap penggunaan obat akan memberikan 

berbagai kerugian. Pengetahuan yang dibutuhkan untuk melakukan self 

medication dengan benar adalah mengetahui bahan aktif, indikasi, kontraindikasi, 

dosis, dan efek samping pengobatan. Pengetahuan, sikap dan tindakan terhadap 

informasi obat merupakan salah satu perilaku kesehatan (Prameshwari, 2009). 

Beberapa faktor yang berperan pada perilaku pengobatan sendiri antara 

lain adalah persepsi tentang sakit, ketersediaan obat yang dijual bebas, serta 

ketersediaan informasi yang benar mengenai penggunaan obat tersebut. Persepsi 

seseorang tentang sakit sangat menentukan kapan dan bagaimana seseorang 

tersebut mengambil tindakan pengobatan sendiri. Ketersediaan obat yang dijual 

bebas memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan dan menggunakan obat 

tersebut dengan mudah. Sedangkan ketersediaan informasi mengenai obat dapat 

menentukan pemilihan dan penggunaan obat tersebut. Salah satu jenis obat bebas 

yang banyak beredar di masyarakat adalah obat diare (Sukasediati, 2000). 

Diare adalah penyakit yang ditandai dengan perubahan bentuk dan 

konsistensi tinja lembek sampai mencair dan bertambahnya frekuensi buang air 

besar lebih dari biasa, yaitu tiga kali atau lebih dalam sehari (WHO, 2013). 

Penyakit diare menjadi masalah utama di negara-negara berkembang termaksud di 

Indonesia. Selain sebagai penyebab kematian, diare juga menjadi penyebab utama 

gizi kurang sehingga dapat menimbulkan kematian dan bisa menimbulkan 

kejadian luar biasa (KLB).  Kejadian Luar Biasa (KLB) pada tahun 2009 terjadi di 

24 lokasi yang tersebar di 22 kabupaten/kota di 14 propinsi dengan jumlah 

penderita diare 5.756 orang. Sedangkan pada tahun 2010 terjadi KLB di 33 lokasi 

yang tersebar di 13 propinsi dengan jumlah penderita diare 4.024 orang dan 
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penderita meninggal 73 orang serta CFR (Case Fatality Rate) sama dengan tahun 

lalu yaitu 1,74% (Permatasari, 2012). 

Pada pengobatan diare dilakukan dengan terapi antimotilitas, antisekretori, 

antibiotik, enzim dan mikroflora usus, oralit untuk mencegah kekurangan cairan 

tubuh, Adsorben dan Obat Pembentuk Massa (yang termasuk  dalam kelompok ini 

adalah Norit (karbo adsorben), kombinasi Kaolin - Pektin dan attapulgit).Obat 

yang digunakan ini tidak menyembuhkan, namun bersifat paliatif atau 

meringankan(Dipiro, 2008). 

Dari uraian diatas, maka dilakukan penelitian hubungan tingkat 

pengetahuan dan perilaku swamedikasi obat diare di apotik Kecamatan Dau 

karena Kecamatan Dau merupakan salah satu diantara 33 Kecamatan yang ada di 

Kabupaten Malang, yang terdiri dari 10 kelurahan. Kondisi demografis kota 

malang berdasarkan sensus penduduk tahun 2012, jumlah penduduk kota malang 

sebanyak 2.473.612 jiwa, jumlah penduduk di Kecematan Dau sebanyak 57.201 

jiwa. Masyarakat diwilayah ini mempunyai latar belakang pendidikan, pekerjaan, 

dan social ekonomi yang beranekaragam (Pemkot Malang 2011). Sehingga 

peneliti ingin mengetahui hubungan tingkat pengetahuan dan perilaku 

swamedikasi obat diare pada pasien di beberapa apotek di wilayah Kecamatan 

Dau Kabupaten Malang. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah : “Apakah terdapat hubungan antara tingkat pengetahuan dan 

perilaku swamedikasi obat diare (Studi terhadap pasien di beberapa apotek di 

Kecamatan Dau Kabupaten Malang)” 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum Penelitian 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk membuktikan apakah ada 

hubungan tingkat pengetahuan dan perilaku swamedikasi obat diare 

1.3.2 Tujuan khusus penelitian 

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah: 

1. Mengidentifikasi tingkat pengetahuan pasien tentang obat diare. 
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2. Mengidentifikasi perilaku pasien dalam memilih dan menggunakan obat 

diare. 

3. Membuktikan hubungan tingkat pengetahuan tentang obat diare dan 

perilaku swamedikasi obat diare pada pasien di beberapa apotek 

Kecamatan Dau Kabupaten Malang 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi petugas kesehatan 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam penyusunan 

program promosi kesehatan yang berkaitan dengan penggunaan obat untuk 

swamedikasi bagi masyarakat luas. 

2. Bagi Institusi 

Data dan informasi dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat 

dan digunakan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya. 

3. Bagi peneiti selanjutnya 

Penelitian ini bias digunakan untuk acuan penelitian selanjutnya berkaitan 

dengan faktor yang mempengaruhi swamedikasi diare di masyarakat. 

 

 

 

 

 

 


