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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang 

memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. 

Kesehatan merupakan hal yang penting bagi kehidupan masyarakat (UU, 1992). 

Upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat guna mengatasi masalah 

kesehatan yaitu dengan melakukan pengobatan sendiri secara tepat, aman, dan 

rasional (Permenkes, 1993). 

 Upaya masyarakat untuk mengobati dirinya sendiri dikenal dengan istilah 

swamedikasi. Menurut World Health Organization (WHO, 1998) pengobatan 

sendiri diartikan sebagai pemilihan dan penggunaan obat, termasuk pengobatan 

herbal dan tradisional, oleh individu untuk merawat diri sendiri dari penyakit atau 

gejala penyakit. Pelaksanaan pengobatan sendiri harus sesuai dengan kriteria 

penggunaan obat yang rasional, yaitu tepat diagnosa, tepat indikasi penyakit, tepat 

pemilihan obat, tepat interval waktu pemberian, tepat dosis, tepat cara pemberian, 

tepat lama pemberian, dan waspada terhaadap efek samping obat (Nurmasari, 

2016). 

Dari data WHO, 80% masyarakat di beberapa negara melakukan 

swamedikasi. Berdasarkan hasil Survei kesehatan Nasional tahun 2009, Badan 

Pusat Statistik mencatat bahwa terdapat 66% orang sakit di Indonesia melakukan 

swamedikasi. Angka ini realtif lebih tinggi dibandingkan presentase penduduk 

yang berobat jalan ke dokter yakni sebesar 44% (Izatin, 2015). Di 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 (BPOM, 

2004). Pengobatan sendiri biasanya dilakukan untuk mengatasi keluhan-keluhan 

dan penyakit ringan yang sering dialami masyarakat, seperti demam, nyeri, 

pusing, influenza, sakit mag, kecacingan, diare, penyakit kulit dan batuk (Meriati 

dkk, 2013). Batuk merupakan refleks yang terangsang oleh iritasi paru-paru atau 
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saluran pernapasan. Bila terdapat benda asing selain udara yang masuk atau 

merangsang saluran pernapasan, maka akan batuk untuk mengeluarkan atau 

menghilangkan benda tersebut. Batuk merupakan salah satu gejala penyakit yang 

banyak dikeluhkan oleh masyarakat, dengan prevalensi sebesar 15% pada anak-

anak dan 20% pada orang dewasa (Saminan, 2015).  

Pengobatan sendiri menjadi alternatif yang diambil masyarakat untuk 

meningkatkan keterjangkauan pengobatan (Binfar, 2007). Semakin mahalnya 

biaya ke dokter, tidak cukupnya waktu yang dimiliki untuk berobat, atau 

kurangnya akses ke fasilitas-fasilitas kesehatan mengakibatkan masyarakat lebih 

cenderung memilih pengobatan sendiri (swamedikasi) sebagai alternatif 

penanganan pertama ketika sakit (Atmoko dan Kurniawati, 2009). Menurut 

Kartajaya (2011) alasan yang melatarbelakangi terjadinya swamedikasi adalah 

faktor biaya dan waktu.  

 Keuntungan pengobatan sendiri menggunakan obat bebas dan obat bebas 

terbatas antara lain: aman bila digunakan sesuai dengan aturan, efektif untuk 

menghilangkan keluhan, efisiensi biaya, efisiensi waktu, bisa ikut berperan dalam 

mengambil keputusan terapi dan meringankan beban pemerintah dalam 

keterbatasan jumlah tenaga dan sarana kesehatan di masyarakat. Pada 

pelaksanaannya swamedikasi dapat menjadi sumber terjadinya kesalahan 

pengobatan (medication error) karena keterbatasan pengetahuan masyarakat akan 

obat dan penggunaannya. Masyarakat hanya mengetahui merk dagang obat tanpa 

mengetahui zat berkhasiatnya (Anonim, 2006). Kerugian pengobatan sendiri 

menjadi sangat boros karena mengkonsumsi obat-obat yang sebenarnya tidak 

dibutuhkan, atau bisa berbahaya karena penggunaan yang tidak sesuai dengan 

aturan pakai (Kristina et al., 2008). Kesalahan penggunaan obat dalam 

swamedikasi juga bisa terjadi karena ketidaktepatan obat dan dosis obat. Apabila 

kesalahan terjadi terus-menerus dalam jangka waktu yang lama, dikhawatirkan 

dapat menimbulkan risiko pada kesehatan (Depkes, 2006; Supardi & 

Notosiswoyo, 2006). Pengobatan sendiri hanya boleh menggunakan obat yang 

termasuk golongan obat bebas dan obat bebas terbatas (SK Menkes 

No.2380/1983). 
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Secara umum batuk dapat dua macam yaitu batuk kering dan batuk berdahak 

(Asmoro, 2015). Batuk kering yang disebabkan oleh alergi, makanan, udara, dan obat-obatan 

dapat diatasi dengan menggunakan obat golongan antitusif (penekan batuk) seperti 

difenhidramin HCl sedangkan batuk berdahak yang disebabkan oleh infeksi mikroorganisme 

atau virus dapat diatasi dengan menggunakan obat golongan mukolitik (pengencer dahak) 

seperti ambroxol dan obat golongan ekspektoran (membantu mengeluarkan dahak) seperti 

gliseril guaiakolat (Djunarko & Hendrawati, 2011). Selain itu batuk juga dapat disebabkan 

oleh udara yang dingin. Desa Bokor terletak di kecamatan Tumpang yang merupakan dataran 

tinggi dengan suhu udara rendah, faktor tersebut memungkinkan masyarakat mudah 

mengalami gejala batuk. Di Desa Bokor Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang hanya 

terdapat satu bidan, sedangkan puskesmas hanya terdapat di Kecamatan Tumpang sehingga 

masyarakat di Desa Bokor lebih sering melakukan swamedikasi, selain itu disana belum 

pernah digunakan untuk penelitian tentang swamedikasi dalam mngatasi gejala batuk 

sehingga dari latar belakang tersebut ingin diketahui profil pemilihan dan penggunaan obat 

masyarakat di desa bokor kecamatan Tumpang kabupaten Malang dalam mengatasi gejala 

batuk.  

 Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif. Dalam penelitian ini metode 

pengumpulan data dengan metode kuesioner menggunakan pertanyaan tertutup secara tulis. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Bagaimana profil swamedikasi pada masyarakat di desa Bokor kecamatan Tumpang 

Kabupaten Malang dalam mengatasi gejala batuk.  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui profil pemilihan dan penggunaan obat 

berdasarkan gejala batuk secara swamedikasi pada masyarakat di Desa Bokor Kecamatan 

Tumpang Kabupaten Malang.  

 

1.3.2 Tujuan Khusus Penelitian 

1. Untuk mengetahui profil masyarakat dalam memilih obat untuk   mengatasi gejala 

penyakit batuk. 
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2. Untuk mengetahui profil masyarakat dalam menggunakan obat untuk mengatasi 

gejala penyakit batuk. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Untuk mengetahui perilaku masyarakat dalam pemilihan dan penggunaan obat secara 

swamedikasi di desa Bokor kecamatan Tumpang kabupaten Malang. 

2. Bahan informasi bagi peneliti-peneliti berikutnya yang akan mengembangkan 

pemilihan dan penggunaan obat secara swamedikasi. 

3. Bagi ilmu kesehatan terutama dalam bidang pengobatan, penelitian ini mampu 

memberikan informasi mengenai pengetahuan masyarakat dalam swamedikasi. 

4. Bagi farmasis, merubah pola pikir masyarakat mengenai cara pengobatan sendiri yang 

tepat. 

5. Bagi masyarakat penelitian ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan mengenai 

pengobatan swamedikasi, juga merubah kebiasaan memilih obat alternatif yang tidak 

tepat untuk mengobati penyakit. 

 


