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BAB 1  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Upaya pelayanan kesehatan dasar merupakan langkah awal yang sangat 

penting dalam memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat. Dengan 

pemberian pelayanan kesehatan dasar secara cepat dan tepat, diharapkan masalah 

kesehatan masyarakat dapat diatasi. Kesehatan merupakan hal yang sangat 

penting bagi kehidupan. Seseorang yang merasa sakit akan melakukan upaya 

demi memperoleh kesehatannya kembali. Pilihan untuk mengupayakan 

kesembuhan dari suatu penyakit antara lain adalah dengan berobat ke dokter atau 

mengobati diri sendiri (Atmoko & Kurniawati, 2009) 

Menurut WHO Definisi swamedikasi adalah pemilihan dan penggunaan 

obat modern, herbal, maupun obat tradisional oleh seorang individu untuk 

mengatasi penyakit atau gejala penyakit (WHO, 2010). Pelaksanaan swamedikasi 

didasari oleh pemikiran bahwa pengobatan sendiri cukup untuk mengobati 

masalah kesehatan yang dialami tanpa melibatkan tenaga kesehatan (Fleckenstein 

et al 2011). 

Untuk melakukan swamedikasi secara benar, masyarakat harus 

mengetahui jenis obat, kegunaan dari setiap obat dapat menggunakan obat 

tersebut secara benar (cara, aturan, lama pemakaian), mengetahui efek samping, 

serta orang yang tidak boleh menggunakan obat tersebut pada kondisi tertentu 

(Binfar, 2009). Swamedikasi berarti mengobati segala keluhan pada diri sendiri 

dengan obat-obat yang sederhana yang dibeli bebas di apotik atau toko obat atas 

inisiatifsendiri  tanpa nasehat dokter. 

Swamedikasi dilakukan untuk mengatasi masalah kesehatan atau 

gangguan yang ringan, salah satunya adalah diare. Diare merupakan suatu kondisi 

dimana seseorang buang air besar dengan konsistensi lembek atau cair, bahkan 

dapat berupa air saja dan frekuensinya lebih sering (biasanya tiga kali atau lebih) 

dalam satu hari (Depkes RI, 2011). Berdasarkan etiologinya diare terbagi menjadi 

infeksi dannon infeksi. Diare infeksi disebabkan oleh sejumlah organisme 

bakteri,virus dan parasit, yang sebagian besar disebarkan oleh kotoran yang 

mengkontaminasi air. Infeksi lebih sering terjadi ketika ada kekurangan sanitasi 
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yang memadai, kebersihan dan air yang aman untuk minum, memasak dan 

pembersihan. Pada penyebab non infeksi yaitu malnutrisi menderita karena 

kekurangan gizi yang mendasar, efek samping antibiotik dan sebagainya 

(Anonim, 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. Beberapa faktor yang menjadi penyebab 

timbulnya penyakit diare disebabkan oleh kuman melalui kontaminasi makanan 

atau minuman yang tercemar tinja atau kontak langsung dengan penderita. Infeksi, 

alergi, keracunan, defisiensi imun juga dapat menyebabkan diare (Korompis, 

2013). 

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 penderita meninggal 73 orang 

serta CFR (Case Fatality Rate) sama dengan tahun lalu yaitu 1,74% 

(Permatasari,2012). Malang merupakan salah satu kabupaten yang memiliki 

angka kejadian diare yang besar pada tahun 2012, sesuai dengan data yang 

diperoleh dari Dinas Kesehatan Kota Malang dari beberapa puskesmas di kota 

Malang tercatat sebanyak 14.788 orang yang menderita diare. 

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). Pada ibu 

hamil penggunaan obat kombinasi kaolin-pektin dan attapulgit merupakan pilihan 

yang tepat dikarenakan obat tersebut tidak akan mempengaruhi kehamilan, tetapi 

pemberian kaolin yang berkelanjutan dan sering bias menghambat absorbsi zat 

besi pada tubuh. Kegunaan dari obat obat tersebut adalah untuk mengurangi 

frekuensi  buang air besar, memadatkan tinja, dan menyerap racun pada penderita 

diare (Depkes  RI, 2008). 
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Dari uraian diatas, maka dilakukan penelitian profil swamedikasi obat anti 

diare di apotek Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, karena Kecamatan 

Lowokwaru merupakan wilayah di Kota Malang yang relatif luas dan letaknya 

cukup strategis yang terdiri dari 12 kelurahan dengan luas wilayah 20,89 hektar. 

Masyarakat diwilayah ini mempunyai latar belakang pendidikan, pekerjaan, dan 

sosial ekonomi yang beranekaragam. Sehingga peneliti ingin mengetahui 

bagaimana profil swamedikasi obat anti diare di apotek Kecamatan Lowokwaru 

Kota Malang. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah : “Bagaimana profil pasien dalam memilih dan menggunakan 

obat anti diare secara swamedikasi di apotek Kecamatan Lowokwaru Kota 

Malang?” 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum Penelitian 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui profil 

swamedikasi pada obat diare di apotek Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. 

1.3.2 Tujuan Khusus Penelitian 

1. Untuk mengetahui bagaimana pasien dalam memilih obat anti diare 

2. Untuk mengetahui bagaimana pasien dalam menggunakan obat anti diare 

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 peneliti selajutnya 

Penelitian ini bisa digunakan untuk acuan penelitian selanjutnya berkaitan 

dengan faktor yang mempengaruhi swamedikasi diare dimasyarakat 

  


