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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Konsep Dasar Perilaku 

2.1.1 Defenisi Perilaku 

Perilaku manusia adalah semua tindakan atau aktivitas dari manusia itu 

sendiri yang mempunyai bentangan yang sangat luas, baik yang dapat diamati 

langsung, maupun yang tidak dapat diamati. Dari segi biologis, perilaku 

adalah suatu kegiatan atau aktivitas organisme (makhluk hidup yang 

bersangkutan) (Notoatmodjo, 2007). 

Perilaku manusia merupakan hasil dari segala macam pengalaman serta 

interaksi manusia dengan lingkungannya yang terwujud dalam bentuk 

pengetahuan, sikap dan tindakan (Azwar, 2011). Dengan kata lain, perilaku 

merupakan respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus yang berasal dari 

luar maupun dari dalam dirinya. Respon ini bersifat pasif (berpikir, 

berpendapat, bersikap) maupun aktif (melakukan tindakan). Sesuai dengan 

batasannya perilaku kesehatan dapat dirumuskan sebagai segala bentuk 

pengalaman dan interaksi individu dan lingkungannya, khususnya yang 

menyangkut pengetahuan, sikap tentang kesehatannya serta tindakannya yang 

berhubungan dengan kesehatan (Sarwono,2004). 

2.1.2 Latar Belakang Perilaku 

Perilaku kesehatan bertitik tolak dari kenyataan bahwa perilaku itu 

merupakan fungsi dari 5 hal (Anies, 2006): 

(a) Niat seseorang untuk bertindak sehubungan dengan kesehatan atau 

perawatan kesehatannya (Behavior intention). 

(b) Dukungan sosial dari masyarakat sekitar (Social support) 

(c) Ada atau tidak adanya informasi, baik tentang kesehatan maupun 

tentang fasilitas kesehatan ( Accessibility of information). 

(d) Otonomi pribadi yang bersangkutan dalam mengambil tindakan atau 

keputusan ( Personal autonomy). 

(e) Situasi yang memungkinkan untuk bertindak (action situation).
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Tim ahli WHO (1998), menganalisis bahwa yang menyebabkan 

seseorang itu berperilaku ada empat alasan pokok, yaitu: 

(1) Pemikiran dan perasaan. Bentuk pemikiran dan perasaan ini adalah 

pengetahuan, kepercayaan, sikap dan lain-lain. 

(2) Orang penting sebagai referensi. Apabila seseorang itu penting bagi 

kita, maka apapun yang ia katakan dan lakukan cendrung untuk kita 

contoh. Orang inilah yang dianggap kelompok referensi seperti : guru, 

kepala suku dan lain-lain. 

(3) Sumber-sumber daya. Yang termasuk adalah fasilitas-fasilitas 

misalnya: waktu, uang, tenaga kerja, ketrampilan dan pelayanan. 

Pengaruh sumber daya terhadap perilaku dapat bersifat positif maupun 

negatif. 

(4) Kebudayaan. Perilaku normal, kebiasaan, nilai-nilai dan pengadaan 

sumber daya di dalam suatu masyarakat akan menghasilkan suatu pola 

hidup yang disebut kebudayaan. Perilaku yang normal adalah salah 

satu aspek dari kebudayaan dan selanjutnya kebudayaan mempunyai 

pengaruh yang dalam terhadap perilaku.  

2.1.3 Pembentukan Perilaku 

2.1.3.1 Proses Pembentukan Perilaku 

Menurut Notoatmodjo (2003), mengungkapkan bahwa sebelum orang 

mengadopsi perilaku baru didalam diri orang tersebut terjadi proses berurutan 

yakni: 

(1) Kesadaran (awareness). Orang tersebut menyadari dalam arti 

mengetahui terlebih dahulu terhadap stimulus (objek). 

(2) Tertarik (interest). Orang mulai tertarik pada stimulus. 

(3) Evaluasi (evaluation). Menimbang-nimbang terhadap baik dan 

tidaknya stimulus tersebut bagi dirinya. Hal ini berarti sikap 

responden sudah lebih baik lagi. 

(4) Mencoba (trial). Orang telah mulai mencoba perilaku baru. 

(5) Menerima (Adoption). Subyek telah berperilaku baru sesuai dengan 

pengetahuan, kesadaran dan sikapnya terhadap stimulus. 
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Dari penelitian sebelumnya dikatakan bahwa perubahan perilaku tidak 

selalu melewati tahap-tahap diatas. Apabila penerima perilaku baru atau 

adopsi perilaku melalui proses seperti tahap-tahap diatas, maka perubahan 

tersebut didasari oleh pengetahuan, kesadaran dan sikap yang positif serta 

perilaku tersebut bersifat tetap. 

2.1.3.2 Prosedur Pembentukan Perilaku 

Prosedur pembentukan perilaku menurut skinner (Notoatmodjo, 2003) 

meliputi: 

(1) Melakukan identifikasi tentang hal-hal yang merupakan penguat 

reinforce berupa hadiah-hadiah bagi perilaku yang dibentuk. 

(2) Melakukan analisis untuk mengidentifikasi komponen-komponen 

kecil yang membentuk perilaku yang dikehendaki. Kemudian 

komponen-komponen tersebut disusun menuju terbentuknya perilaku 

yang dimaksud. 

(3) Menggunakan secara urut komponen tersebut sebagai tujuan 

sementara, mengidentifikasi reinforce atau hadiah untuk masing-

masing komponen tersebut. 

(4) Melakukan pembentukan perilaku dengan menggunakan urutan 

komponen yang tersusun tersebut. Apabila komponen pertama 

dilakukan maka hadiah akan diberikan. Hal ini akan mengakibatkan 

komponen atau perilaku (tindakan) tersebut cenderung akan sering 

dilakukan. 

2.1.4 Macam-macam Perilaku Manusia 

Menurut Purwanto (1999), perilaku digolongkan menjadi 3 macam, 

yaitu: 

(1) Perilaku refleks, adalah perilaku yang dilakukan manusia secara 

otomatik. contohnya: mengecilkan kelopak mata. 

(2) Perilaku refleks bersyarat, adalah merupakan perilaku yang muncul 

karena adanya perangsang tertentu. 

(3) Perilaku yang mempunyai tujuan, disebut juga perilaku naluri yang 

disertai dengan perasaan. 
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2.2 Perilaku Kesehatan 

2.2.1 Defenisi Perilaku Kesehatan 

Perilaku kesehatan adalah tindakan atau aktivitas seseorang terhadap 

rangsangan yang berkaitan dengan sakit dan penyakit, sistem pelayanan 

kesehatan, makanan dan lingkungan. Respon atau reaksi organisme dapat 

berbentuk positif (Perilaku tertutup, atau tanpa tindakan) dan aktif (perilaku 

terbuka, practice) (Setiawati, 2008). 

2.2.2 Klasifikasi Perilaku Kesehatan 

Menurut Notoatmodjo (2007), Klasifikasi tentang perilaku kesehatan 

yang terdiri tiga unsur, yakni : 

(1) Perilaku Hidup Sehat (Health Behaviour) 

Perilaku hidup sehat adalah perilaku yang berkaitan dengan 

upaya atau kegiatan seseorang untuk mempertahankan dan 

meningkatkan kesehatannya. Contoh: Makan dengan menu seimbang, 

olahraga teratur, tidak merokok, dll. 

(2) Perilaku Sakit (Illness Behaviour) 

Perilaku sakit ini mencakup respon seseorang terhadap sakit dan 

penyakit, persepsinya terhadap sakit, pengetahuan tentang: gejala dan 

penyebab penyakit, dan sebagainya. 

(3) Perilaku Peran Sakit (The Sick Role Behaviour) 

Orang sakit (pasien) mempunyai hak dan kewajiban sebagai 

orang sakit, yang harus diketahui oleh orang lain (terutama 

keluarganya). Perilaku ini disebut perilaku peran sakit (the sick role) 

yang meliputi: tindakan untuk memperoleh kesembuhan, bertindak 

mengobati diri sendiri (self treatment), mengenal / mengetahui fasilitas 

atau sarana pelayanan/penyembuhan penyakit yang layak. 

  



 

 

 

 

 

 

 

                                     

9 

 

  
 

2.2.3 Perubahan Perilaku Kesehatan 

Menurut Notoatmodjo (2003), teori perubahan perilaku meliptui 

beberapa faktor sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perilaku menurut teori dari Lawrence Green (1980) dalam Notoatmodjo 

(2003), yang membedakan masalah kesehatan menjadi 2 determinan yaitu 

faktor perilaku (behavior causes) dan non perilaku (non-behavior causes). 

Untuk faktor perilaku sendiri bertujuan untuk mendorong terjadinya 

perubahan perilaku pada setiap individu.  

Green membagi faktor perilaku menjadi 3 faktor utama yaitu: 

(1) Faktor-faktor predisposisi (Predisposing factors), yang terwujud 

dalam bentuk pengetahuan, nilai, sikap dan persepsi yang 

berhubungan dengan motivasi individu ataupun kelompok dalam 

masyarakat. 

(2) Faktor-faktor pendukung (enabling factors), yang terwujud dalam 

bentuk lingkungan fisik, tersedia atau tidak tersedianya fasilitas 

kesehatan, misalnya puskesmas, obat-obatan, sekolah kesehatan dan 

lain sebagainya. 

 Pengetahuan 

 Sikap 

 Kepercayaan 

 Persepsi 

 Motivasi 

 Sikap dan perilaku 

 Rewards 

 Sosial Budaya 

 Ketersediaan sarana 

 Kemudahan 
mencapai sarana 

 Kondisi ekonomi 

Predisposing factors 

Reinforcing factors 

(Pendorong) 

Enabling factors 

Perubahan Perilaku 

Gambar 2.1 Ilustrasi Teori Lawrence Green (Notoatmodjo, 2003) 
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(3) Faktor-faktor pendorong (reinforcing factors), yang terwujud dalam 

sikap dan perilaku petugas kesehatan atau petugas lain yang 

termaksud dalam kelompok referensi dari perilaku masyarakat. 

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa perilaku seseorang atau 

masyarakat tentang kesehatan ditentukan oleh pengetahuan, sikap, 

kepercayaan, tradisi dari orang atau masyarakat yang bersangkutan. Selain 

itu, ketersediaan fasilitas, sikap dan perilaku para petugas kesehatan terhadap 

kesehatan juga akan mendukung dan memperkuat terbentuknya perilaku. 

2.2.4 Perilaku Swamedikasi 

2.2.4.1 Defenisi Swamedikasi 

Swamedikasi didefenisikan sebagai pemilihan dan penggunaan obat 

modern, herbal, maupun obat tradisional oleh seorang individu untuk 

mengatasi penyakit atau gejala penyakit (WHO, 1998). Menteri Kesehatan 

Nomor 919/MENKES/PER/X/1993, secara sederhana swamedikasi adalah 

upaya seseorang dalam mengobati gejala sakit atau penyakit tanpa 

berkonsultasi dengan dokter terlebih dahulu. Perilaku ini akan dilakukan oleh 

tiap individu secara berbeda, dimulai dari melakukan pengobatan sendiri 

(swamedikasi) sampai dengan mencari bantuan pada pelayanan kesehatan, 

termaksud pemilihan obat modern maupun tradisional (Ayunda, 2008). 

Swamedikasi dapat diartikan sebagai pengggunaan obat-obatan tanpa resep 

dokter oleh masyarakat atas inisiatif penderita atau pasien (Tjay & Rahardja, 

2007). 

Tujuan pengobatan sendiri adalah untuk peningkatan kesehatan, 

pengobatan sakit ringan dan pengobatan rutin penyakit kronis setelah 

perawatan dokter. Sementara itu, peran pengobatan sendiri adalah untuk 

menanggulangi secara cepat dan efektif keluhan yang memerlukan konsultasi 

medis, serta meningkatkan keterjangkauan masyarakat yang jauh dari 

pelayananan kesehatan (Supardi, 2005). 

 



 

 

 

 

 

 

 

                                     

11 

 

  
 

2.2.4.2 Faktor yang Mempengaruhi Tindakan Swamedikasi 

Menurut WHO (1988), Praktek swamedikasi dipengaruhi oleh beberapa 

faktor antara lain: 

(1) Faktor Sosial Ekonomi 

Dengan meningkatnya tingkat pendidikan dan kemudahan akses 

dalam mendapatkan informasi, dipadu dengan meningkatnya 

kepentingan individu dalam menjaga kesehatan diri, akan 

meningkatkan  pemberdayaan masyarakat untuk berpartisispasi 

langsung dalam pengambilan keputusan terhadap masalah perawatan 

kesehatan. 

(2) Gaya Hidup 

Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap dampak dari gaya 

hidup tertentu seperti menghindari merokok dan pola diet yang 

seimbang untuk memelihara kesehatan dan mencegah terjadinya 

penyakit. 

(3) Kemudahan Memperoleh Produk Obat 

Konsumen lebih nyaman memilih obat yang bisa diperoleh 

dengan mudah dibandingkan dengan harus menunggu lama di klinik 

ataupun di tempat fasilitas kesehatan lainnya. 

(4) Faktor Kesehatan Lingkungan dan Kesehatan Masyarakat. 

Dengan menjaga kebersihan, pemilihan nutrisi yang tepat, 

tersedianya air bersih dan sanitasi yang baik, akan memberikan 

kontribusi dalam membangun dan menjaga kesehatan masyarakat 

serta mencegah terjangkitnya penyakit. 

(5) Ketersediaan Produk Baru 

Saat ini telah banyak dikembangkan  produk baru yang dirasa 

lebih efektif dan dianggap sesuai untuk pengobatan sendiri. 

2.2.4.3 Pengobatan Sendiri yang Rasional 

Swamedikasi yang benar harus diikuti dengan penggunaan obat yang 

rasional. WHO menyatakan bahwa penggunaan obat rasional mensyaratkan 

bahwa pasien menerima obat yang sesuai dengan kebutuhan klinis mereka 

atau peresepan obat yang sesuai dengan diagnosis, dalam dosis yang 
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memenuhi kebutuhan dan durasi yang tepat, untuk jangka waktu yang cukup, 

dan pada biaya terendah. Kriterian yang digunakan dalam penggunaan obat 

yang rasional adalah sebagai berikut (KemenKes RI, 2011): 

(1) Tepat Diagnosis 

Obat diberikan sesuai dengan diagnosis. Apabila diagnosis tidak 

ditegakkan dengan benar maka pemilihan obat akan salah (WHO, 

1987). Penggunaan obat harus berdasarkan penegakan diagnosis yang 

tepat. Ketepatan diagnosis menjadi langkah awal dalam sebuah proses 

pengobatan karena ketepatan pemilihan obat dan indikasi akan 

tergantung pada diagnosis penyakit pasien. Pada pengobatan oleh 

tenaga kesehatan, diagnosis merupakan wilayah kerja dokter, 

sedangkan pada swamedikasi oleh pasien, Apoteker mempunyai peran 

sebagai second opinion untuk pasien yang telah memiliki self-

medicaton (Swandari, 2013). 

(2) Tepat Indikasi Penyakit 

Setiap obat memiliki spektrum terapi yang spesifik. Antibiotik, 

misalnya diindikasikan untuk infeksi bakteri. Dengan demikian, 

pemberian obat ini hanya dianjurkan untuk pasien yang memberi 

gejala adanya infeksi bakteri. 

(3) Tepat Pemilihan Obat 

Obat yang dipilih harus memiliki efek terapi sesuai dengan 

penyakit (WHO, 1987). Berdasarkan indikasi yang tepat, yaitu alasan 

peresepan sesuai dengan perkembangan medis. Obat yang tepat 

dengan pertimbangan keamanan, efektivitas, kecocokan sekaligus 

harga yang terjangkau bagi masyarakat atau pasien ( Zeenot, 2013). 

(4) Tepat Dosis 

Dosis, jumlah, cara, waktu dan lama pemberian obat harus tepat 

(Depkes RI, 2006). Apabila salah satu dari empat hal tersebut tidak 

dipenuhi menyebabkan efek terapi tidak tercapai. 
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(5) Tepat jumlah 

Jumlah obat yang diberikan harus dalam jumlah yang cukup. 

Untuk mengurangi asam lambung dosis antasida yang diberikan 

sebanyak 3x500-1000 mg/hr (Kementrian Kesehatan RI, 2011). 

(6) Tepat cara pemberian 

Obat antasida dapat diminum saat menjelang tidur, pagi hari dan 

diantara waktu makan (Depkes, 2007). dalam pengkonsumsiannya 

memang harus dikunyah terlebih dahulu, hal ini untuk meningkatkan 

kerja obat dalam menurunkan asam lambung (Oktora, 2011). 

(7) Tepat lama pemberian 

Tidak dianjurkan pemakaian lebih dari 2 minggu kecuali atas 

saran dokter (Depkes, 2006). 

(8) Tepat tindak lanjut (Follow-up) 

Apabila sakit berkelanjutan setelah swamedikasi dilakukan, 

maka dapat dikonsltasikan ke dokter. 

(9) Waspada Efek Samping 

Obat dapat menimbulkan efek samping, yaitu efek tidak 

diinginkan yang timbul pada pemberian obat dengan dosis terapi 

seperti timbulnya mual, muntah, gatal-gatal, dan lain sebagainya 

(WHO, 1987). Efek samping dari obat antasida bervariasi tergantung 

zat komposisinya. Alumunium hidroksida dapat menyebabkan 

konstipasi, sedangkan magnesium hidroksida dapat menyebabkan 

diare. Kombinasi keduanya dapat membantu menormalkan fungsi 

usus. Selain menyebabkan alkalosis sistemik, natrium bikarbonat 

melepaskan CO2 yang dapat menimbulkan sendawa dan kembung 

(Mycek, 2001). 

(10) Efektif, Aman, Mutu Terjamin, dan Harga Terjangkau 

Kriteria yang harus tepenuhi ini yakni obat dibeli melalui jalur 

resmi. Apoteker sebagai salah satu profesi kesehatan sudah 

seharusnya berperan sebagai pemberi informasi (Drug informer) 

khususnya untuk obat-obat yang digunakan dalam swamedikasi 

(Depkes RI, 2006). 
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2.2.4.4 Kriteria Obat yang Digunakan dalam Swamedikasi 

Jenis obat yang digunakan dalam swamedikasi meliputi: Obat Bebas, 

Obat Bebas Terbatas, dan OWA (Obat Wajib Apotek). Sesuai dengan 

permenkes Nomor 919/MENKES/PER/X/1993, kriteria obat yang diserahkan 

tanpa resep: 

(a) Tidak dikontraindikasikan untuk penggunaan pada wanita hamil, anak 

di bawah usia 2 tahun dan orang tua di atas 65 tahun. 

(b) Pengobatan sendiri dengan obat dimaksud tidak memberikan risiko 

pada kelanjutan penyakit. 

(c) Penggunaan tidak memerlukan cara atau alat khusus yang harus 

dilakukan oleh tenaga kesehatan. 

(d) Penggunaanya diperlukan untuk penyakit yang prevalensinya tinggi di 

Indonesia. 

(e) Obat dimaksud memiliki rasio khasiat keamanan yang dapat di 

pertanggungjawabkan untuk pengobatan sendiri. 

2.3 Konsep Sikap 

2.3.1 Defenisi Sikap 

Sikap merupakan faktor dari perilaku, karena keduanya saling berkaitan 

dengan persepsi, kepribadian, dan motivasi. Sikap merupakan suatu keadaan 

sikap mental, yang dipelajari dan dimanajemen berdasarkan pengalaman, dan 

yang menyebabkan timbulnya pengaruh khusus atas reaksi individu terhadap 

populasi, objek-objek, dan keadaan yang saling berhubungan (Winardi, 

2004). 

Menurut Notoatmodjo (2003), menyatakan bahwa sikap (attitude) 

merupakan reaksi atau respon yang masih tertutup dari individu terhadap 

stimulus atau objek. Sikap merupakan sebagian dari perilaku manusia yang 

dapat berubah seiring dengan pemahaman terhadap suatu objek. Sikap 

merupakan hasil evaluasi terhadap objek yang ditunjukkan ke dalam proses- 

proses kognitif, afektif (emosi) dan perilaku (Wawan, 2010). 
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2.3.2 Ciri-ciri Sikap 

Menurut Heri Purwanto (1998) dalam buku Notoatmodjo (2003) ciri- ciri 

dari sikap adalah: 

(a) Sikap bukan dibawa sejak lahir melainkan dibentuk atau dipelajari 

sepanjang perkembangan itu dalam hubungannya dengan objek. 

(b) Sikap dapat diubah- ubah karena itu sikap dapat dipelajari dan sikap 

dapat berubah pada orang-orang bila terdapat keadaan-keadaan dan 

syarat-syarat tertentu yang mempermudah sikap pada orang itu. 

(c) Sikap tidak berdiri sendiri, tetapi senantiasa mempunyai hubungan 

tertentu terhadap suatu objek dengan kata lain, sikap terbentuk, 

dipelajari atau berubah senantiasa berkenaan dengan suatu objek 

tertentu yang dapat dirumuskan dengan jelas. 

(d) Objek sikap itu merupakan suatu hal tertentu tetapi dapat juga 

merupakan kumpulan dari hal-hal tersebut. 

(e) Sikap merupakan segi-segi motivasi dan segi-segi perasaan, sifat 

alamiah yang membedakan sikap dan kecakapan-kecapakan atau 

pengetahuan-pengetahuan yang dimiliki orang. 

2.3.3 Tingkatan Sikap 

Suatu sikap individu memiliki 4 tingkatan antara lain: 

(1) Menerima (receiving), dimana subjek bersedia memperhatikan respon 

yang diberikan. 

(2) Merespon (responding), memberikan hubungan timbal balik dari suatu 

respon yang telah diterima  merupakan  suatu indikasi dari sikap.  

(3) Menghargai (valuing), mempengaruhi orang lain untuk mengerjakan 

atau mendiskusikan suatu masalah yang merupakan  suatu indikasi 

sikap tingkat tiga.  

(4) Bertanggungjawab (responsible), mampu menerima kosekuensi yang 

terjadi akibat dipilihnya suatu keputusan yang merupakan sikap yang 

memiliki tingkatan paling tinggi (Notoatmodjo, 2003). 
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2.3.4 Fungsi Sikap 

Menurut Katz (1964) sikap memiliki empat fungsi, yaitu: 

(1) Fungsi instrumental atau fungsi penyesuaian  

Fungsi yang berkaitan dengan sarana dan tujuan dimana 

seseorang memandang sejauh mana obyek sikap dapat digunakan 

sebagai sarana atau alat dalam rangka mencapai tujuan. Obyek sikap 

bersifat positif apabila dapat membantu seseorang mencapai 

tujuannya. Begitu sebaliknya, obyek bersifat negatif apabila dapat 

menghambat seseorang mencapai tujuannya sehingga membuat orang 

bersikap negatif terhadap obyek sikap yang bersangkutan. 

(2) Fungsi pertahanan ego 

Ini merupakan sikap yang diambil oleh seseorang demi untuk 

mempertahankan ego. Sikap yang diambil seseorang pada keadaan 

dirinya terancam.  

(3) Fungsi ekspresi nilai 

Sikap yang ada pada diri seseorang merupakan jalan bagi 

individu untuk mengekspresikan nilai yang ada pada dirinya. 

Seseorang akan mendapat kepuasan dengan menunjukkan keadaan 

dirinya mengekspresikan diri. Dengan individu mengambil sikap 

tertentu akan menggambarkan keadaan sistem nilai yang ada pada 

individu yang bersangkutan.   

(4) Fungsi pengetahauan 

Individu mempunyai dorongan untuk ingin mengerti dengan 

pengalaman-pengalamannya. Ini berarti bia seseorang mempunyai 

sikap tertentu terhadap suatu objek, menunjukkan tentang 

pengetahuan orang terhadap objek sikap yang bersangkutan. 
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2.3.5 Komponen Sikap 

Menurut Azwar (2011), ada 3 komponen yang saling menunjang dari 

sikap, yaitu: 

(1) Komponen kognitif merupakan kepercayaan yang dimiliki suatu 

individu mengenai sesuatu yang dapat disamakan penanganan (opini) 

utamanya apabila menyangkut masalah isu atau yang kontroversial. 

(2) Komponen afektif merupakan perasaan yang menyangkut aspek 

emosional. Aspek emosional merupakan akar paling dalam sebagai 

komponen sikap dan juga yang paling bertahan terhadap pengaruh- 

pengaruh yang mungkin dapat mengubah sikap seseorang. Komponen 

afektif disamakan dengan perasaan yang dimiliki seseorang terhadap 

sesuatu. 

(3) Komponen konatif merupakam aspek kecenderungan berperilaku 

tertentu sesuai dengan sikap yang dimiliki oleh seseorang serta 

kecenderungan untuk melakukan tindakan atau reaksi terhadap 

sesuatu dengan cara- cara tertentu. 

2.3.6 Faktor-faktor yang mempengaruhi sikap 

Menurut Azwar (2011), faktor- faktor yang mempengaruhi sikap 

terhadap objek sikap yaitu: 

(1) Pengalaman pribadi 

Pengalaman pribadi yang meninggalkan kesan dapat menjadi dasar 

pembentukan sikap. Selain itu, sikap mudah dibentuk apabila 

pengalaman pribadi yang terjadi dalam situsasi yang melibatkan 

emosional.  

(2) Pengaruh orang lain yang dianggap penting 

Pada umunya, individu cenderung memiliki sikap konfomis atau 

searah dengan sikap orang yang dianggap penting, Kecenderungan ini 

antara lain dimotivasi oleh keinginan untuk beralifasi dan keinginan 

untuk menghindari konflik dengan yang dianggap penting tersebut. 

 

 

(3) Pengaruh kebudayaan 
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Tanpa disadari kebudayaan telah menanamkan garis pengaruh 

sikap seseorang terhadap berbagai masalah. Dengan demikian 

kebudayaan dapat memberikan corak pengalaman kepada individu- 

individu masyarakat asuhannya. 

(4) Media massa 

Pengaruh sikap penulis terhadap  pemberitauan suart kabar maupun 

radio atau media komunikasi lainnya yang seharusnya faktual 

disampaikan secara objektif , akibatnya berpengaruh terhadap sikap 

konsumen. 

(5) Lembaga pendidikan dan lembaga agama 

Konsep moral dan ajaran dari lembaga pendidikan dan lembaga 

agama sangat menentukan sistem kepercayaan. Sehingga, tidak 

mengherankan jika kalau pada gilirannya konsep tersebut mempengaruhi 

sikap. 

(6) Faktor emosional 

 Ada kalanya, suatu bentuk sikap merupakan pernyataan yang 

didasari emosi yang berfungsi sebagai semacam penyaluran frustasi atau 

pengalihan bentuk mekanisme pertahanan ego. 

2.3.7 Cara Pengukuran Sikap 

Salah satu aspek yang sangat penting untuk memahami sikap dan 

perilaku dari manusia adalah masalah pengungkapan (assesment) atau 

pengukuran sikap (measurement) (Azwar, 2011). Pengukuraan sikap dapat 

dilakukan oleh dua cara yaitu secara langsung dan tidak langsung. 

Pengukuran sikap dengan cara langsung dapat dinyatakan bagaimana 

pendapat atau pertanyaan responden terhadap obyek. Sedangkan pada 

pengukuran sikap secara tidak langsung dapat dilakukan dengan beberapa 

pertanyaan hipotesis kemudian dinyatakan pendapat responden melalui 

kuesioner (Notoatmodjo, 2003). Berikut beberapa teknik pengukuran sikap, 

antara lain: 
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(1) Skala Thurstone (Method of Equel- Appearing Intervals) 

Metode dengan menempatkan sikap seseorang pada rentang 

kotinum dari yang sangat unfavorabel hingga sangat favorabel 

terhadap suatu obyek sikap. Caranya dengan memberikan sejumlah 

item sikap yang telah ditentukan derajat favorabilitasnya. Derajat atau 

ukuran favorabilitas ini disebut nilai skala. 

Pembuatan skala perlu membuat sampel pertanyaan sikap 

sekitar lebih dari 100 buah atau lebih untuk dapat menghitung nilai 

skala dan memilih pertanyaan sikap. Selanjutnya pertanyaan tersebut 

diberikan kepada beberapa orang penilai (judges). Penilaian bertugas 

untuk menentukan derajat favorabilitas masing- masing pertanyaan. 

Titik skala rating memiliki rentang nilai 1- 11. Sangat tidak setuju 1 2 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 sangat setuju. Tugas penilai ini bukan untuk 

menyampaikan setuju tidaknya mereka terhadap pernyataan itu.  

Teknik ini disusun berdasarkan asumsi-asumsi: ukuran sikap 

seseorang itu dapat digambarkan dengan interval skala sama. 

Perbedaan yang sama pada suatu skala mencerminkan perbedaan yang 

sama pula dalam sikapnya. Asumsi kedua adalah nilai skala yang 

berasal dari rating para penilai tidak dipengaruhi oleh sikap penilai 

terhadap issue. Penilai melakukan rating terhadap aitem dalam tataran 

yang sama terhadap issue tersebut (Wawan, 2010). 

(2) Skala Likert (Method of Summateds Ratings)  

Pengukuran skala pada metode ini dilakukan dengan 

memberikan sejumlah pertanyaan sikap yang telah ditulis berdasarkan 

kaidah penulisan pertanyaan dan didasarkan pada rancangan skala 

yang telah ditetapkan. Responden diminta untuk menyatakan 

kesetujuan atau ketidaksetujuan terhadap isi pernyataan. Metode ini 

lebih sederhana dibandingkan dengan skala Thurstone yang terdiri 

dari 11 point yang dibagi menjadi dua kelompok yaitu yang favorable 

dan yang unfavorable (Azwar, 2011). 

Dalam skala Likert, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, baik 

pertanyaan positif (favorable) maupun negatif (unfavorable), dinilai 
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oleh subjek dengan sangat setuju (SS), setuju (S), tidak setuju (TS), 

sangat tidak setuju (STS) (Budiman, 2014) 

(3) Unobstrusive Measures 

Metode ini berasal dari suatu keadaan dimana seseorang dapat 

mencatat aspek-aspek perilakunya sendiri atau yang berhubungan 

sikapnya dalam pernyataan (Wawan, 2010). 

(4) Multidimensional Scaling 

Teknik ini memberikan deskripsi seseorang lebih kaya bila 

dibandingkan dengan pengukuran sikap yang bersifat unidimensional. 

Namun demikian, pengukuran ini kadangkala menyebabkan asumsi-

asumsi mengenai stabilitas struktur dimensinal kurang valid (Wawan, 

2010). 

(5) Pengukuran Involuntary Behavior (Pengukuran terselubung)  

Syarat pengukuran terselubung, sebagai berikut: 

(a) Pengukuran dapat dilakukan jika memang diinginkan atau dapat 

dilakukan oleh responden. 

(b) Dalam banyak situasi, akurasi pengukuran sikap dipengaruhi 

oleh kerelaan responden. 

(c) Pendekatan ini merupakan pendekatan observasi terhadap 

reaksi-reaksi fisiologis yang terjadi tanpa disadari dilakuka oleh 

individu yang bersangkutan. 

(d) Observer, dapat menginterpretasikan sikap individu mulai dari 

fasial reaction, voice tones, body gesture, keringat, dilatasi pupil 

mata, detak jantung, dan beberapa spek fisiologis lainnya 

(Wawan, 2010). 

2.4 Penggolongan Obat yang Digunakan dalam Swamedikasi 

Berdasarkan peraturan menteri kesehatan RI  nomor 

917/Menkes/Per/X/1999 yang kini telah diperbaiki dengan Permenkes RI 

nomor 949/Menkes/Per/2000. Penggolongan obat berdasarkan keamanannya 

terdiri dari: obat bebas, bebas terbatas, wajib Apotek, keras, psikotropik, dn 
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narkotik. Tetapi obat yang diperbolehkan dalam swamedikasi hanyalah 

golongan obat bebas dan bebas terbatas, dan wajib Apotek. 

2.4.1 Obat Bebas 

Obat golongan ini termaksud obat yang relatif paling aman, dapat 

diperoleh tanpa resep dokter, selain di Apotek juga diperoleh di warung-

warung. Contohnya adalah: Parasetamol, asetosal, vitamin C, antasida, daftar 

obat esensial (DOEN) dan obat batuk hitam (OBH) (Depkes, 2008). 

 

Gambar 2.2 Obat Bebas (Depkes, 2008) 

2.4.2 Obat Bebas terbatas 

Obat golongan ini adalah juga relatif aman selama pemakaiannya 

mengikuti aturan pakai yang ada. Obat ini juga dapat diperoleh tanpa resep 

dokter, dapat diperoleh di Apotek, toko obat atau di warung-warung. 

Contohnya: ibuprofen Penandaan obat golongan ini adanya lingkaran 

berwarna biru dan 6 peringatan (Depkes, 2008). 

 

Gambar 2.3 Obat Bebas terbatas (Depkes, 2008) 

Terdapat pula tanda peringatan “P” dalam labelnya. Disebut terbatas 

karena ada batasan jumlah dan kadar isinya. Label “P” ada beberapa macam: 
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Gambar 2.4 Tanda Peringatan Obat Bebas Terbatas (Depkes, 2006) 

2.4.3 Obat Wajib Apotek 

Obat wajib apotek adalah obat keras yang dapat diserahkan oleh 

Apoteker di apotek tanpa resep dokter. Pada penyerahan obat wajib apotek ini 

oleh Apoteker terdapat kewajiban-kewajiban sebagai berikut: memenuhi 

ketentuan dan batasan tiap jenis obat perpasien yang disebutkan dalam obat 

wajib apotek yang bersangkutan, membuat catatan pasien serta obat yang 

diserahkan, dan dapat memberikan informasi mengenai dosis dan aturan 

pakai, kontra indikasi, efek samping, dan lain-lain yang perlu diperhatikan 

oleh pasien. 

2.5 Antasida 

2.5.1 Pengertian Antasida 

Antasida atau zat pengikat asam berasal dari kata anti yaitu lawan, dan 

acidus yaitu asam. antasida dalah basa-basa lemah yang digunakan untuk 

mengikat secra kimiawi dan menetralkan asam lambung. Efeknya adalah 

peningkatan pH, yang mengakibatkan berkurangnya kerja proteolitis dari 

pepsin jika pH diatas 4 (optimal pada pH 2) (Tjay dan Rahardja, 2010).  

Antasida merupakan salah satu golongan obat yang bekerja mengurangi 

keasaman cairan lambung di dalam rongga lambung yang diberikan secara 

oral dan selain itu dapat pula menetralkan asam lambung secara lokal. Ada 

tiga cara antasida mengurangi keasaman cairan lambung, yaitu pertama 
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secara langsung menetralkan cairan lambung, kedua dengan berlaku sebagai 

buffer terhadap hydrochloric acid lambung yang pada keadaan normal 

mempunyai pH 1 sampai 2 dan ketiga dengan kombinasi kedua cara tersebut 

diatas. Antasida akan mengurangi rangsangan asam lambung terhadap saraf 

sensoris dan melindungi mukosa lambung terhadap perusakan oleh pepsin 

(Anwar, 2000). 

2.5.2 Gastritis 

2.5.2.1 Pengertian Gastritis 

Gastritis merupakan peradangan (inflamasi) dari mukosa lambung yang 

disebabkan oleh faktor iritasi dan infeksi (Saydam, 2011). Gastritis 

merupakan masalah saluran percernaan yang paling sering ditemukan di 

kehidupan sehari-hari dan gangguan kesehatan yang sering dijumpai di klinik, 

karena diagnosisnya sering hanya berdasarkan gejala klinis bukan 

pemeriksaan hispatologi (Sudoyo et al, 2009). Penyakit gastritis dapat 

menyerang dari semua tingkat usia maupun jenis kelamin. Beberapa survei 

menunjukan bahwa gastritis paling sering menyerang usia produktif. Pada 

usia produktif rentan terserang gejala gastritis karena tingkat kesibukan serta 

gaya hidup yang kurang memperhatikan kesehatan serta stres yang mudah 

terjadi akibat pengaruh faktor-faktor lingkungan (Hertati dkk, 2014). 

Pada penyakit gastritis atau maag, kuantitas makanan yang dikonsumsi 

pada umumnya kurang baik sehingga mengakibatkan frekuensi kekambuhan 

gastritis sering terjadi. Jenis makanan yang dikonsumsi penderita gastritis 

pada umumnya tidak sesuai sehingga mengakibatkan frekuensi kekambuhan 

gastritis oleh penderita gastiris yang lebih sering makanan yang bersifat 

merangsang produksi asam lambung diantaranya makanan penghasil gas 

maupun mengandung banyak bumbu dan rempah dan jadwal makan yang 

tidak teratur lebih sering menimbulkan kekambuhan penyakit gastritis 

(Sulastri, 2012). 
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2.5.2.2 Patofisiologi Gastritis  

Asam dalam lumen + empedu, NSAIDs, Alkohol, Stress fisiologis, dll. 

 

Epitel sawar lambung rusak 

 

Asam kembali berdifusi ke mukosa lambung 

 

Penghancuran sel mukosa 

 

Asam   
Stimulasi konversi Pepsinogen-

pepsin stimulasi hitamin 

 

Fungsi sawar 

 

Histamin  

 

Motilitas pepsinogen 

 

Perangsang kolinergik 

 Vasodilatasi kapiler. 

Permeabilitas terhadap protein 

Plasma bocor ke intestum edema 

Plasma bocor kedalam lambung 

 

 

Pengancuran kapiler dan vena 

kecil 

Pendarahan 

 

Gambar 2.5 Patofisiologi gastritis (Suratun & Lusianah, 2010) 
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Obat-obatan, alkohol, garam empedu, zat iritan lainnya dapat merusak 

mukosa lambung (gastritis erosif). Mukosa lambung berperan penting dalam 

melindungi lambung dari autodigesti oleh HCl dan pepsin. Bila mukosa 

lambung rusak maka terjadi difusi HCl ke mukosa dan HCl akan merusak 

mukosa. Kehadiran HCl di mukosa lambung menstimulasi perubahan 

pepsinogen menjadi pepsin. Pepsin merangsang pelepasan histamine dari sel 

mast. Histamine akan menyebabkan peningkatan pemeabilitas kapiler 

sehingga terjadi perpindahan cairan dari intra sel ke ekstrasel dan 

meyebabkan edema dan kerusakan kapiler sehingga timbul perdarahan pada 

lambung. Lambung dapat melakukan regenerasi mukosa oleh karena itu 

gangguan tersebut menghilang dengan sendirinya. 

Bila lambung sering terpapar dengan zat iritan maka inflamasi akan 

terjadi terus menerus. Jaringan yang meradang akan diisi oleh jaringan fibrin 

sehingga lapisan mukosa lambung dapat hilang dan terjadi atropi sel mukasa 

lambung. Faktor intrinsik yang dihasilkan oleh sel mukosa lambung akan 

menurun atau hilang sehingga cobalamin (vitamin B12) tidak dapat diserap 

diusus halus. Sementara vitamin B12 ini berperan penting dalam pertumbuhan 

dan maturasi sel darah merah. Selain itu dinding lambung menipis rentan 

terhadap perforasi lambung dan perdarahan (Suratun & Lusianah, 2010). 

2.5.2.3 Klasifikasi Gastritis 

(1) Gastritis Akut 

Gastritis akut adalah suatu peradangan permukaan mukosa 

lambung yang akut dengan kerusakan erosi pada bagian superficial 

(Muttaqin, 2011). Gastritis akut merupakan kelainan klinis akut yang 

menyebabkan perubahan pada mukosa lambung antara lain ditemukan sel 

inflamasi akut dan neutrofil, mukosa edema, merah dan terjadi erosi kecil 

dan pendarahaan (Price & Wilson, 2006). Gastritis akut terdiri dari 

beberapa tipe yaitu gastritis stres akut, gastritis erosive kronis, dan 

gastritis eosinofilik (Wibowo, 2007). Semua tipe gastritis akut 

mempunyai gejala yang sama (Severence, 2001). Namun, gejala gastritis 
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aku jika berulang terus menerus dapat menyebabkan gastritis kronik 

(Lewis, Heitkemper & Dirksen, 2000). 

(2) Gastritis Kronik 

Gastritis kronik merupakan gangguan pada lambung yang sering 

bersifat multifaktor dengan perjalanan klinis bervariasi (Wibowo, 2007). 

Gastritis Kronik ditandai dengan atrofi proresif epitel kelenjar disertai 

dengan hilangnya sel parietal dan chief cell di lambung, sehingga dinding 

lambung menjadi tipis dan permukaan mukosa menjadi rata (Price & 

Wilson, 2006). Gastritis kronik terdiri dari 2 tipe yaitu Tipe A dan Tipe 

B. Gastritis Tipe A disebut juga gastritis atrofik atau fundal karena 

mengenai bagian fundus lambung dan terjadi atrofik pada epitel dinding 

lambung. Gastritis Tipe A merupakan tipe gastritis kronik yang sering 

terjadi lansia. Sedangkan gastritis kronis Tipe B disebut juga sebagai 

gastritis antral karena mengenai lambung bagian bawah lambung/antrum 

(Price & Wilson, 2006). Gastritis kronik Tipe A dan Tipe B mempunyai 

gejala yang sama (Severence, 2001). Gastritis kronik diklasifikasikan 

dengan 3 perbedaan yaitu: 

(a) Gastritis superficial, dengan manifestasi kemerahan, edema, 

pendarahan, dan erosi mukosa. 

(b) Gastritis atrofik, dimana peradangan terjadi pada seluruh lapisan 

mukosa. Pada perkembangannya dihubungkan dengan ulkus dan 

kanker lambung, serta anemia pernisiosa. Hal ini merupakan 

karakterisitik dari penurunan jumlah sel parietal dan chief cell. 

(c) Gastritis hipertonik, suatu kondisi dengan terbentuknya nodul-

nodul pada mukosa lambung yang bersifat irregural, tipis dan 

hemoragik. 

2.5.2.4 Etiologi Gastritis 

Secara garis besar penyebab gastritis dibedakan atas zat internal yaitu 

adanya kondisi yang memicu pengeluaran asam lambung yang berlebihan, 

dan zat ekternal yang menyebakan iritasi dan infeksi. 
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(1) Gastritis akut. 

Banyak faktor yang menyebabkan gastritis akut, seperti merokok, 

jenis obat, alkohol, bakteri, virus, jamur, stres akut, radiasi, alergi atau 

intoksitasi dari bahan makanan dan minuman, garam empedu, iskemia 

dan trauma langsung (Muttaqin dan Sari, 2011). 

(a) Obat-obatan, seperti Obat Anti-Inflamasi Nonsteroid/OAINS 

(Indomestasin, Ibuprofen, dan Asam Salisilat), Sulfonamide, 

Steroid, Kokain, agen kemoterapi (Mitomisin, 5-fluoro-2-

deoxyuridine), Salisilat, dan Digitalis bersifat mengiritasi mukosa 

lambung. 

(b) Minuman beralkohol; seperti whisky, vodka, dan gin. 

(c) Infeksi bakteri; seperti H. pylori (paling sering), H. heilmanii, 

Streptococci, Staphylococci, Protecus species, Clostridium species, 

E.coli, Tuberculosis, dan secondary syphilis. 

(d) Infeksi virus oleh Sitomegalovirus. 

(e) Infeksi jamur; seperti Candidiasis, Histoplasmosis, dan 

Phycomycosis. 

(f) Garam empedu, terjadi pada kondisi refluks garam empedu 

(komponen penting alkali untuk aktivasi enzim-enzim 

gastrointestinal) dari usus kecil ke mukosa lambung sehingga 

menimbulkan respons peradangan mukosa. 

(g) Iskemia, akibat penurunan aliran darah ke lambung, trauma 

langsung lambung, berhubungan dengan keseimbangan antara 

agresi dan mekanisme pertahanan untuk menjaga integritas 

mukosa, yang dapat menimbulkan respons peradangan pada 

mukosa lambung (Wehbi, 2008).  

Sedangkan penyebab gastritis akut menurut Price & Wilson (2005) 

adalah stres fisik dan makanan, minuman: 

(a) Stress fisik yang disebabkan oleh luka bakar, sepsis, trauma, 

pembedahan, gagal nafas, gagal ginjal, kersusakan susunan saraf 

pusat, dan refluks usus-lambung. 
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(b) Makanan dan minuman yang bersifat iritan. Makanan berbumbu 

dan minuman dengan kandungan kafein dan alcohol merupakan 

agen-agen penyebab iritasi mukosa lambung.  

(2) Gastritis kronik  

Menurut Hirlan (2001), Dua aspek penting sebagai etiologi gastritis 

kronik yakni aspek imunologis dan aspek mikrobioiogis. Aspek 

imunologis, Hubungan antara sistem imun dan gastritis kronik menjadi 

jelas dengan ditemukannya autoantibodi terhadap faktor intrinsik 

lambung (intrinsic factor antibody) dan sel parietal (parietal cell 

antibody) pada pasien dengan anemia pemisiosa. Antibodi terhadap sel 

parietal lebih dekat hubungannya dengan gastritis kronik korpus dalam 

berbagai gradasi. Pasien gastritis kronik yang antibodi set parietalnya 

positif dan berlanjut menjadi anemia pernisiosa mempunyai ciri-ciri 

khusus sebagai berikut: secara histoiogis berbentuk gastritis kronik 

atrofik predominasi korpus, dapat menyebar ke antrum dan 

hipergastrinemia. Gastritis autoimun adalah diagnosis histologis karena 

secara endoskopik amat sukar menentukannya, kecuali apabila sudah 

amat lanjut. 

Aspek bakteriologis, Untuk menentukan keberadaan bakteri pada 

gastritis, biopsi harus dilakukan pada saat pasien tidak mendapat 

antimikroba selama 4 minggu terakhir. Bakteri yang paling penting 

sebagai penyebab gastritis adalah H. Pylori.  Atrofi mukosa lambung 

akan terjadi pada banyak kasus, setelah bertahun-tahun mendapat infeksi 

H. pylori. Atrofi dapat terbatas pada antrum, pada korpus atau mengenai 

keduanya. Dalam stadium ini pemeriksaan serologi terhadap H. Pylori 

lebih sering memberi hasil negatif. 

Selain mikroba dan proses imunologis, faktor lain yang juga 

berpengaruh terhadap patogenesis gastritis kronik adalah refluks kronik 

cairan pankreatobilier, asam empedu, dan lisolesitin. 
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2.5.2.5 Manifestasi Klinik Gastritis 

Menurut Dr.Ari Fajial Syam (2011), Gejala-gejala sakit gastritis yaitu 

rasa perih pada lambung atau pada ulu hati yang disertai dengan mual atau 

kembung dan sendawa atau cepat merasa kenyang dan rasa pahit yang 

dirasakan dalam mulut. Rasa pahit ini timbul karena asam lambung yang 

berlebihan mendorong naik ke kerongkongan sehingga kadang kala timbul 

rasa asam ataupun pahit pada kerongkongan dan mulut (Erviana, 2013). 

Walaupun banyak kondisi yang dapat menyebabkan gastritis, gejala 

dan tanda penyakit ini sama antara satu dengan yang lainnya. Gejala-gejala 

tersebut antara lain perih atau sakit seperti terbakar pada perut bagian atas 

yang dapat menjadi lebih baik atau lebih buruk ketika makan, mual, muntah, 

kehilangan selera makan, kembung, terasa penuh pada perut bagian atas 

setelah makan dan kehilangan berat badan (Severance, 2001). 

Banyak orang dengan gastritis yang tidak memiliki gejala. Namun, 

beberapa orang juga mengalami gejala seperti: 

(a) Ketidaknyamanan perut bagian atas atau sakit 

(b) Mual 

(c) Muntah 

Gejala-gejala ini juga disebut dipepsia, gastritis erosif dapat 

menyebabkan bisul atau erosi pada lapisan perut yang berdarah. Tanda-tanda 

pendarahan di perut termaksud (NIDDK, 2010): 

(a) Muntah darah 

(b) Feses berwarna hitam 

(c) Feses terdapat darah 

2.5.2.6 Penatalaksanaan Pengobatan Gastritis 

Pengobatan pada gastritis meliputi (Dipirone, 2008): 

(a) Antikoagulan: bila ada pendarahan pada lambung. 

(b) Antasida: yang merupakan kombinasi aluminium hidroksida dan 

magnesium hidroksida. Pada gastritis yang parah, cairan dan elektrolit 

diberikan intravena untuk mempertahankan keseimbangan cairan 
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sampai gejala-gejala mereda, untuk gastritis yang tidak parah diobati 

dengan antasida dan istirahat. 

(c) Ranitidin dapat diberikan untuk menghambat pembentukan asam 

lambung dan kemudian menurunkan iritasi lambung. 

(d) Sulcralfate: diberikan untuk melindungi mukosa lambung dengan cara 

menyeliputinya, untuk mencegah difusi kembali asam dan pepsin 

yang menyebabkan iritasi. 

(e) Pembedahan: untuk mengangkat gangrene dan perforasi, 

Gastrojejunuskopi atau reseksi lambung yaitu mengatasi obstruksi 

pilorus. 

2.5.3 Mekanisme Kerja Antasida 

Antasida adalah senyawa dasar yang menetralkan asam klorida dalam 

sekresi lambung. Antasida  digunakan dalam pengobatan gejala gangguan 

pencernaan yang terkait dengan hyperacidity lambung seperti dispepsia, 

penyakit gastroesophageal reflux, dan penyakit ulkus peptikum (Sweetman, 

2009). Antasida bekerja meningkatkan pH lumen lambung. Peningkatan 

tersebut meningkatkan kecepatan pengosongan lambung, sehingga efek 

antasida menjadi pendek. Pelepasan gastrin meningkat dan, karena hal ini 

menstimulasi pelepasan asam (Neal, 2006). Antasida mempercepat 

penyembuhan tukak dengan menetralisasikan asam hidroklorida dan 

mengurangi aktivitas pepsin (Kee, 1996). Antasida adalah basa lemah yang 

bereaksi dengan asam klorida lambung untuk membentuk garam dan air. 

Sehingga berfungsi mengurangi keasaman lambung dan karena pepsin tidak 

aktif dalam larutan dengan pH di atas 4,0 maka bisa mengurangi aktivitas 

peptik (Katzung, 2002). 

2.5.4 Sediaan Antasida 

Antasida tersedia dalam sediaan cair maupun tablet, antasida juga 

tersedia sebagai obat generik maupun obat paten. Kandungan dari sediaan 

antasida yaitu: kandungan aluminium dan / atau magnesium, kandungan 

natrium bikarbonat, dan kandungan kalsium karbonat. Simeticone (bentuk 

aktif dimetikon), diberikan sendiri atau ditambahkan pada antasida sebagai 
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anti buih untuk meringankan kembung (flatulen) (Sukandar, dkk., 2008). 

Penggolongan Antasida. 

Berdasarkan pengaruhnya terhadap keseimbangan asam basa dan 

elektrolit dalam tubuh, anatasida dibagi menjadi 2 yaitu: 

1. Antasida sistemik, misalnya natrium bikarbonat, diabsorpsi dalam usus 

halus sehingga menyebabkan urin bersifat alkalis. Pada pasien dengan 

kelainan ginjal dapat terjadi alkalosis metabolik (Estuningtyas dan Arif, 

2007). 

2. Antasida nonsistemik hampir tidak diabsorpsi dalam usus sehingga 

tidak menimbulkan alkalosis metabolik. Contoh antasida nonsistemik 

adalah sediaan magnesium, aluminium, dan kalsium (Estuningtyas dan 

Arif, 2007). 

Tabel II. 1 Sediaan Obat Antasida yang Beredar di Pasaran 

Nama Obat 

(Dagang) 

Komposisi Indikasi Dosis 

Antasida 

DOEN® 

Alumunium 

hidroksida gel kering 

yang setara dengan 

Alumunium 

hidroksida 200 mg 

dan Magnesium 

Hidroksida 200 mg. 

Obat sakit maag untuk 

mengurangi nyeri 

lambung yang 

disebabkan oleh 

kelebihan asam 

lambung dengan 

gejala seperti mual 

dan perih. 

 Dewasa: sehari 3-
4x 1-2 tablet. 

 Anak – anak: 6-12 

tahun sehari 3-4x ½ 

tablet 

Almacon® Al-Hidroksida 

kolodial 300mg, Mg-

Hidroksida 300 mg 

dan simitikom 40 mg 

Nyeri lambung, perut 

terasa kembung. 

Dewasa: 1-2 tablet, 1 

jam setelah makan 

dan sebelum tidur. 

Aludonna D Al-Hidroksida 200 

mg, MgHidroksida 

200 mg dan 

simitikom 20 mg. 

Mengatasi kelebihan 

asam lambung, 

gastritis, 

menghilangkan perut 

yang kembung 

 Dewasa: 1-2 
tablet/sendok takar. 

 Anak –anak 6-12 

tahun: ½ 

tablet/sendok takar. 
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Lanjutan halaman 31 

Nama Obat 

(Dagang) 

Komposisi Indikasi Dosis 

Mylanta. Hidroksida gel 

kering 200 mg, Mg-

Hidroksida 200 mg 

dan simetikom 20 

mg. 

Mengurangi gejala yang 

berhubungan dengan 

kelebihan asam 

lambung, gastritis, 

tukak lambung, dengan 

gejala seperti mual, 

nyeri lambung dang 

nyeri ulu. 

 Dewasa: 1-2 tablet, 
sehari 3-4x 

 Anak – anak: 6-12 
tahun , ½ tablet, 

sehari 3-4, 

diminum 1 jam 

setelah makan 

menjelang tidur 

Mylanta 

Forte 

Mg hidroksida 400 

mg, Alhidroksida 

400 mg, simetikon 

30 mg. 

Mengurangi gejala yang 

berhubungan dengan 

kelebihan asam 

lambung, gastritis, 

tukak lambung, dengan 

gejala seperti mual, 

nyeri lambung dang 

nyeri ulu 

Dewasa: 5-10 ml 

Promag Hidrotalsik 200 mg, 

Mg – Hidroksida 15 

mg simetikon. 

Mengatasi kelebihan 

asam lambung, perut 

kembung, sakit perut 

dan kolik, tukak 

lambung 

 Dewasa: sehari 3-4 
kali (masing-

masing 1-2 tablet). 

 Anak-anak (6-12 
th): sehari 3-4 kali 

(masing-masing 

1/2-1 tablet) 

Promag 

Double 

Action 

Famotidin 10 mg, 

Ca Carbonate 800 

mg, MgHidroksida 

156 mg. 

Meredakan gejala yang 

berhubungan dengan 

hiperasiditas asam 

lambung gastritis tukak 

lambung. 

Dewasa dan anak > 

12 tahun: sehari 1 

tablet 2x, diberikan 

jika timbul gejala. 

Maksimal sehari 2 

tablet (tablet harus 

dikunyah) 

Progastric Al-hidroksida 

koloidal kering 

250mg, MgOH 

120mg, Mg-trisilikat 

120mg, simetikom 

40mg 

Kembung dan distres, 

mual sehubungan 

dengan hiper asiditas 

tukak lambung dan 

duodenum. 

Dewasa: sehari 3x1- 

2 tablet selama 

makan dan 1-2 tablet 

sebelum tidur. 
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 Lanjutan halaman 32 

Nama Obat 

(Dagang) 

Komposisi Indikasi Dosis 

Stop-Mag Al-hidroksida 200 mg 

(400mg), Mg- 

hidroksida 200 mg 

(400 mg), simetikon 

20 mg (125 mg) 

Gejala sakit maag 

yang disebabkan 

pembentukan asam 

lambung berlebih. 

Dewasa: 1-2 tablet 

pada waktu malam 

menjelang tidur 

Stromag Aluminium 

hidroksida gel kering 

200 mg, magnesium 

hidroksida 200 mg, 

dimetikon 40 mg. 

Mual, kembung 

perasaan penuh pada 

lambung 

Dewasa: sehari 3-4 x, 

1-2 tablet. 

Ticomag Al-hidroksida 200 

mg, Mghidroksida 

200 mg, simetikon 50 

mg. 

Kelebihan asam 

lambung, tukak 

lambung gastritis. 

 Dewasa: sehari 3-4 
x 1-2 kapsul. 

 Anak 6-12 tahun: 
sehari 3-4 ½ 

kapsul. 

Tomaag Al (OH)3 200 mg, 

Mg (OH)2 200 mg, 

actived simethicone 

75 mg. 

Mengurangi gejala 

kelebihan asam 

lambung. 

 Dewasa: sehari 3-2 
x 1-2 kapsul. 

 Anak 6-12 tahun: 
sehari 3- 4 x ½-1 

kapsul 

 (ISO, 2013) 
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2.5.5 Penggunaan obat Antasida rasional 

Berikut hal-hal yang perlu diketahui pasien dalam penggunaan obat 

antasida, adalah sebagai berikut (KEMENKES RI, 2014): 

(1) Tepat pemilihan obat  

Obat yang dipilih harus memiliki efek terapi sesuai dengan 

penyakit yang dialami. Contohnya obat antasida untuk menetralkan asam 

lambung penyakit gastritis.  

(2) Tepat dosis 

Jumlah obat yang diberikan harus dalam jumlah yang cukup. Untuk 

mengurangi asam lambung dosis antasida yang diberikan sebanyak 

3x500-1000 mg/hr. 

(3) Tepat cara pemberian 

Antasida dalam bentuk tablet harus dikunyah terlebih dahulu 

sebelum ditelan. Antasida cair sebelum dikonsumsi harus dikocok 

terlebih dahulu. Antasida diminum 1 jam sebelum makan atau 2 jam 

setelah makan. 

(4) Tepat lama pemberian 

Obat antasida Tidak dianjurkan pemakaian lebih dari 2 minggu 

kecuali atas saran dokter. 

(5) Tepat interval waktu pemberian 

Cara pemberian obat hendaknya dibuat sesederhana mungkin dan 

praktis, agar mudah ditaati oleh pasien. Makin sering frekuensi 

pemberian obat per hari (misalnya 4 kali sehari), semakin rendah tingkat 

ketaatan minum obat. Obat antasida yang harus diminum 3 x sehari harus 

diartikan bahwa obat tersebut harus diminum dengan interval setiap 8 

jam. 

(6) Tepat tindak lanjut (follow up) 

Bila setelah 2-3 hari gejala tetap ada, hendaknya segera 

menghubungi dokter. 

(7)  Efektif, aman, mutu terjamin, harga terjangkau. 

Kriteria yang harus tepenuhi ini yakni penyimpanan obat pada 

kotak obat, serta kandungan obat yang tetap dijaga sehingga efektif. 


