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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

  Swamedikasi merupakan usaha pemilihan dan penggunaan obat modern, 

herbal, maupun obat tradisional oleh individu untuk mengatasi penyakit atau 

gejala penyakit (WHO, 1998). Swamedikasi sebaiknya mengikuti batasan 

penggunaan obat yang rasional (KemenKesRI, 2011). Penggunaan obat yang 

rasional harus memenuhi kriteria tepat diagnosis, tepat indikasi penyakit, tepat 

pemilihan obat, tepat dosis, tepat penilaian kondisi pasien, waspada terhadap efek 

samping, efektif, aman, mutu terjamin, tersedia setiap saat, dan harga terjangkau, 

tepat tindak lanjut, tepat penyerahan obat, serta pasien patuh terhadap perintah 

pengobatan yang diberikan (DepKesRI, 2008). Prevalensi swamedikasi sangat 

tinggi di daerah perkotaan sebesar 32,5% sedangkan pedesaan sebesar 81,5% 

(Pandya et al, 2013). Banyaknya iklan dan persepsi penyakit dapat meningkatkan 

prevalensi pengobatan sendiri sebesar 2,9-3,7% merupakan penyebab kematian 

yang banyak di temukan di rumah sakit akibat dari obat-obat yang berinteraksi 

(Osemene et al, 2012). Pelaksanaan swamedikasi didasari oleh pemikiran bahwa 

dengan pengobatan sendiri cukup untuk mengatasi masalah kesehatan yang 

dialami tanpa melibatkan tenaga kesehatan (Fleckenstein dkk, 2011). 

 Pada penelitian Aqeel et al, (2014) menunjukkan tidak ada perbedaan 

yang signifikan secara statistik ditemukan dalam penggunaan berbagai jenis obat 

analgesik antara penduduk perkotaan dan pedesaan. Obat yang paling banyak 

digunakan dalam swamedikasi adalah golongan obat analgesik yaitu parasetamol 

sebesar 42,8%, asam mefenamat sebesar 26,2%, aspirin sebesar 16%, ibuprofen 

sebesar 9,6%, diklofenak sebesar 3,2%, naproxen sebesar 1,1%, dan flurbiprofen 

1,1%. Hasil penelitian Tarazi et al, (2016) menunjukkan obat yang banyak 

digunakan dalam swamedikasi adalah parasetamol 38,2%, NSAID 29,1%, 

Antibiotik 16,9%, obat-obatan herbal 6,7%, obat-obat lain 9,1%. Parasetamol 

termasuk obat bebas yang banyak digunakan masyarakat sebagai analgetik dan 
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antipiretik, karena relatif mudah didapatkan di apotek (Prescott, 1996). Pada 

umumnya dianggap sebagai antinyeri yang paling aman untuk swamedikasi 

(Katzung, 2012). Bentuk sediaan yang sebagian besar disukai untuk swamedikasi 

adalah tablet sebesar 83,2% (Bollu, 2014). Menurut hasil penelitian Molloy 

(2017) pemerintah Inggris mengatakan bahwa tidak lebih dari 100 tablet / kapsul / 

kaplet (500 mg parasetamol dan 7,5-30 mg aspirin) dapat dijual setiap toko eceran 

atau apotek dalam satu transaksi. Penggunaan parasetamol cenderung aman ketika 

sesuai dengan takarannya dan dapat menimbulkan hepatotoksik pada pemakaian 

lebih dari 4 gram (Larson, dkk., 2005). Di Amerika, lembaga Food and Drug 

Administration (FDA) mencatat sebanyak 307 kasus hepatotoksik yang berkaitan 

dengan penggunaan parasetamol dari Januari 1998 hingga 2001, sebanyak 60% 

penderita hepatotoksik dikategorikan sebagai pasien gagal hati parah, sedangkan 

40% penderita meninggal dunia. Reaksi pada kulit dan hipersensitivitas lain 

dilaporkan pernah terjadi meski jarang terjadi (AHFS, 2005).  

  Perilaku swamedikasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya 

tingkat pendidikan dan pengetahuan seseorang, pengalaman, sikap dalam 

mengatasi masalah kesehatan (doctor minded), demografi dan epidemiologi, 

ketersediaan pelayanan kesehatan, ketersediaan produk obat tanpa resep, dan 

faktor sosial ekonomi (Holt dan Hall, 1990). Pengetahuan menurut konsep 

perilaku Lawrence Green (1991) merupakan salah satu faktor dari predisposisi 

yang berpengaruh terhadap kesehatan seseorang. Menurut Notoatmodjo (2007), 

pengetahuan adalah hasil dari tahu, dan terjadi setelah orang melakukan 

penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Pengetahuan merupakan  dominan  

yang  sangat penting  untuk  terbentuknya  tindakan (Notoadmojo, 2005). 

Penelitian yang dilakukan Wulandari (2011) terkait tingkat pengetahuan 

penggunaan analgetik pada pengobatan sendiri di Klaten menunjukkan hasil 

penilaian pengetahuan responden sebesar 65,60% dengan kategori cukup dan 

34,40% baik. Hasil penelitian yang dilakukan gupta et al, (2011) persentase yang 

melakukan swamedikasi bedasarkan jenis kelamin wanita sebesar 69,2% 

sedangkan laki-laki sebesar 30,8%. Penelitian di Kecamatan Tanjung Bintang 

Kabupaten Lampung Selatan hanya 46,10% ibu-ibu melakukan pengobatan 

sendiri yang sesuai aturan (Supardi dkk, 2002).  
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 Berdasarkan latar belakang penelitian sebelumnya, maka akan dilakukan 

penelitian tentang pengaruh pengetahuan terhadap penggunaan obat parasetamol 

rasional dalam swamedikasi pada ibu rumah tangga di Desa Sumberpoh 

Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo. Menurut DepKesRI (2008), obat 

bebas dan obat bebas terbatas dapat diperoleh di sarana kesehatan maupun di toko 

atau tempat lain yang menyediakan obat-obat tersebut. Pemilihan tempat tersebut 

berdasarkan data Badan pusat statistika daerah Kecamatan Maron (2015) yang 

menunjukkan bahwa di desa Sumberpoh hanya tersedia Polindes dan toko 

sebanyak 23 serta 17 warung. Dalam hal ini memungkinkan ibu rumah tangga di 

Desa Sumberpoh dapat melakukan pengobatan sendiri sehingga perlu dilakukan 

penelitian ini. 

1.2 Rumusan Masalah 

  Apakah ada pengaruh pengetahuan terhadap penggunaan obat parasetamol 

rasional dalam swamedikasi pada ibu rumah tangga di Desa Sumberpoh 

Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan 

terhadap penggunaan obat parasetamol rasional dalam swamedikasi pada 

ibu rumah tangga di Desa Sumberpoh Kecamatan Maron Kabupaten 

Probolinggo.  

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Untuk mengetahui tingkat pengetahuan ibu rumah tangga tentang obat 

parasetamol.  

2. Untuk mengetahui tindakan (penggunaan obat parasetamol rasional) 

dalam swamedikasi pada ibu rumah tangga di Desa Sumberpoh 

Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo. 

3. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan terhadap penggunaan obat 

parasetamol rasional dalam swamedikasi pada ibu rumah tangga di 

Desa Sumberpoh Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo.  
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1.4 Hipotesis 

  Pengetahun berpengaruh terhadap penggunaan obat parasetamol rasional 

dalam swamedikasi pada ibu rumah tangga di desa Sumberpoh Kecamatan Maron 

Kabupaten Probolinggo. 

 

1.5 Manfaat penelitian 

a. Dapat mengetahui pengaruh pengetahuan terhadap penggunaan obat 

parasetamol rasional dalam swamedikasi pada ibu rumah tangga di desa 

Sumberpoh Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo. 

b. Bahan informasi bagi peneliti berikutnya yang akan mengembangkan 

tentang pengaruh pengetahuan terhadap penggunaan obat parasetamol 

rasional dalam swamedikasi pada ibu rumah tangga di desa Sumberpoh 

Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo. 

c. Sebagai bahan untuk memberikan penyuluhan atau pelatihan kepada 

masyarakat di Desa Sumberpoh sehingga meningkatkan penggunaan obat 

yang rasional dalam swamedikasi. 


