
 

 

 

 

 

 

 

                                     

 
 

5 
 

 BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Konsep Dasar Perilaku  

2.1.1 Definisi Perilaku 

  Perilaku manusia berasal dari golongan yang ada pada diri manusia, 

sedangkan dorongan merupakan usaha untuk memenuhi kebutuhan yang ada 

dalam diri manusia (Purwanto,1999). Perilaku manusia adalah hasil dari segala 

macam pengalaman serta interaksi manusia dengan lingkungan yang terwujud 

dalam bentuk pengetahuan, sikap dan tindakan (Azwar, 2011). Perilaku adalah 

semua kegiatan atau aktivitas manusia baik yang dapat diamati langsung maupun 

yang tidak dapat diamati oleh pihak luar (Notoatmodjo, 2007) 

  Perilaku merupakan respons atau reaksi seseorang terhadap stimulus 

(rangsangan dari luar). Menurut Skiner dalam Notoatmodjo (2003) menggolongan 

perilaku manusia antara lain: 

1) Perilaku tertutup (Covert behaviour) 

Perilaku tertutup terjadi bila respons terhadap stimulus tersebut masih 

belum dapat diamati orang lain (dari luar) secara jelas. Respons seseorang 

masih terbatas dalam bentuk perhatian, perasaan, persepsi, pengetahuan 

dan sikap terhadap stimulus yang bersangkutan. Bentuk unobservable 

behaviour atau covert behaviour yang dapat diukur adalah pengetahuan 

dan sikap.  

2) Perilaku terbuka 

Perilaku terbuka ini terjadi bila respons terhadap stimulus tersebut sudah 

berupa tindakan, atau praktik ini dapat diamati orang lain atau observable 

behaviour. 

2.1.2 Domain Perilaku 

  Bloom (1908) membagi perilaku manusia menjadi 3 domain yaitu 

kognitif, (cognitive), efektif (effective), dan psikomotorik (psychomotorik). Teori 

Bloom ini di modifikasi untuk pengukuran hasil pendidikan kesehatan yakni 

pengetahuan (knowledge), sikap (attitude), dan praktik/tindakan (practice) 

(Notoatmodjo, 2007). Ahli-ahli umum menggunakan istilah pengetahuan, sikap 
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dan tindakan yang disingkat dengan KAP (knowledge, attitude, practice) atau 

teori KAP. 

1) Pengetahuan 

 Pengetahuan merupakan hasil dari tahu, dan terjadi setelah orang 

melakukan penginderaan terhadap suatu objek. Penginderaan terjadi melalui 

panca indera kita, dimana sebagian besar diperoleh melalui mata dan telinga. 

Pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat penting dalam bentuk 

tindakan seseorang. Proses adopsi perilaku, dari pengalaman dan penelitian 

terbukti bahwa perilaku yang didasari pengetahuan lebih langgeng daripada 

sebaliknya. Hasil penelitian oleh Rogers, mengungkapkan bahwa sebelum orang 

mengadopsi perilaku baru (berperilaku baru), didalam diri orang tersebut menjadi 

proses yang berurutan, yakni: (Notoadmojo, 2005) 

a. Awareness (kesadaran), dimana orang tersebut menyadari dalam arti 

mengetahui terlebih dahulu terhadap stimulus (objek). (Notoadmojo, 2005) 

b.  Interest, dimana orang merasa tertarik terhadap stimulus atau objek tersebut. 

Di sini sikap subjek sudah mulai timbul. (Notoadmojo, 2005) 

c. Evaluation (menimbang-nimbang) terhadap baik dan tidaknya stimulus 

tersebut bagi dirinya. Hal ini berarti sikap responden sudah lebih baik lagi. 

(Notoadmojo, 2005) 

d. Trial, dimana subjek mulai mencoba melakukan sesuatu sesuai dengan apa 

yang dikehendaki oleh stimulus. (Notoadmojo, 2005) 

e. Adoption, di mana subjek telah berperilaku baru sesuai dengan pengetahuan, 

kesadaran, dan sikapnya terhadap stimulus. (Notoadmojo, 2005) 

 Pengetahuan yang dicakup di dalam domain kognitif mempunyai 6 

tingkat, yakni : (Notoatmodjo, 2005) 

1. Tahu (Know), 

2. Memahami (Comprehension), 

3. Aplikasi (Application), 

4. Analisis (Analysis), 

5. Sintesis (Synthesis), 

6. Evaluasi (Evaluation)  
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 Apabila penerimaan perilaku baru atau adopsi perilaku melewati proses 

seperti ini didasari oleh pengetahuan, kesadaran, dan sikap yang positif, maka 

perilaku tersebut akan bersifat langgeng (long lasting). Sebaliknya bila perilaku 

itu tidak didasari oleh pengetahuan dan kesadaran maka tidak akan berlangsung 

lama. 

2) Sikap 

 Sikap merupakan reaksi atau  respon yang masih tertutup dari seseorang 

terhadap suatu stimulus atau objek. Sikap secara nyata menunjukkan konotasi 

adanya kesesuain reaksi terhadapi stimulus tertentu yang sehari-hari merupakan 

reaksi yang bersifat emosional terhadap stimulus sosial. Dan sikap itu merupakan 

kesiapan atau kesediaan untuk bertindak, dan bukan merupakan pelaksanaan motif 

tertentu (Notoatmodjo, 2007). 

Dalam bagian lain Notoatmodjo (2007) Mengutip pendapat Allport (1954) 

yang  menjelaskan bahwa sikap itu mempunyai 3 komponen pokok, yakni: 

a. Kepercayaan (keyakinan), ide dan konsep terhadap suatu objek. 

b. Kehidupan emosional atau evaluasi emosional terhadap suatu objek. 

c. Kecenderungan untuk bertindak (trend to behave). 

 Seperti halnya dengan pengetahuan, sikap ini terdiri dari berbagai 

tingkatan yaitu: (Notoatmodjo, 2005)
 

a) Menerima (Receiving) 

Menerima, diartikan bahwa orang (subjek) mau dan memperhatikan stimulus 

yang diberikan (objek). 

b) Merespon(Responding) 

Memberikan jawaban apabila ditanya, mengerjakan dan menyelesaikan  tugas 

yang diberikan adalah suatu indikasi dari sikap. 

c) Menghargai (Valuing) 

Mengajak orang lain untuk mengerjakan atau mendiskusikan dengan orang  

lain terhadap suatu masalah adalah suatu indikasi sikap tingkat tiga. 

d) Bertanggungjawab (Responsible) 

Bertanggung jawab atas segala sesuatu yang telah dipilihnya dengan  segala 

resiko adalah merupakan sikap yang paling tinggi. 
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 Sikap yang sudah positif terhadap suatu objek, tidak selalu terwujud dalam 

tindakan nyata, hal ini disebabkan oleh: (Notoatmodjo, 2005) 

a) Sikap, untuk terwujud didalam suatu tindakan bergantung pada situasi pada 

saat itu. 

b) Sikap akan diikuti atau tidak pada suatu tindakan mengacu pula pada banyak 

atau sedikitnya pengalaman seseorang.Pengukuran terhadap sikap ini dapat 

dilakukan secara langsung atau tidak langsung. 

3) Tindakan atau Praktik 

 Sikap adalah kecenderungan untuk bertindak (Notoatmodjo, 2010). Suatu 

sikap belum tentu terwujud dalam suatu tindakan (overt behavior). Untuk 

terwujudnya sikap untuk menjadi suatu perbuatan nyata diperlukan faktor 

pendukung atau suatu kondisi yang memungkinkan, antara lain adalah fasilitas. 

Disamping faktor fasilitas, juga diperlukan faktor pendukung (support) dari pihak 

lain, misalnya orang tua, mertua, suami atau istri.
 

Tingkat-tingkat praktek: 

(Notoatmodjo, 2005)
 

a) Persepsi (perception) 

Mengenal dan memiliki berbagai objek sehubungan dengan tindakan yang 

akan diambil adalah merupakan praktek tingkat pertama. Misalnya, seorang 

ibu dapat memilih makanan yang bergizi tinggi bagi anak balitanya 

b) Respon terpimpin (guided respon) 

Dapat melakukan sesuatu sesuai dengan urutan yang benar sesuai dengan 

contoh adalah merupakan indikator praktek tingkat dua. Misalnya, seorang 

ibu dapat memasak sayur dengan benar, mulai dari cara mencuci dan 

memotong-motongnya, lama memasak, menutup pancinya, dan sebagainya. 

c) Mekanisme (mechanism) 

Apabila seseorang telah dapat melakukan sesuatu dengan benar secara 

otomatis, atau sesuatu itu sudah merupakan kebiasaan, maka ia sudah 

mencapai praktek tingkat tiga. Misalnya, seorang ibu yang sudah 

mengimunisasikan bayinya pada umur-umur tertentu, tanpa menunggu 

perintah atau ajakan orang lain. 
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d) Adaptasi (adaptation) 

Adaptasi adalah suatu praktek atau tindakan yang sudah berkembang dengan 

baik. Artinya tindakan itu sudah dimodifikasi tanpa mengurangi kebenaran 

tindakan tersebut. Misalnya, seorang ibu dapat memilih dan memasak 

makanan yang bergizi tinggi berdasarkan bahan-bahan yang murah dan 

sederhana (Notoadmojo, 2005). Pengukuran perilaku dapat dilakukan secara 

tidak langsung yakni dengan wawancara terhadap kegiatan-kegiatan yang 

telah dilakukan beberapa jam, hari, atau bulan yang lalu (recall). Pengukuran 

juga dapat dilakukan secara langsung, yakni dengan mengobservasi tindakan 

atau kegiatan responden (Notoatmodjo, 2005). 

2.1.3 Perilaku Kesehatan 

 Menurut Skinner (1938), perilaku kesehatan (health behavior) adalah 

respons seseorang terhadap stimulus atau objek uang berkaitan dengan sehat-sakit, 

penyakit, dan faktor-faktor yang mempengaruhi sehat-sakit (kesehatan) seperti 

lingkungan, makanan, minuman, dan pelayanan kesehatan. Perilaku kesehatan ini 

ada yang dapat diamati (observable) dan ada juga yang tidak dapat diamati 

(unobservable). Perilaku kesehatan secara garis besar dapat diklasifikan menjadi 2 

kelompok: 

1. Perilaku Pemeliharaan Kesehatan (health maintenance) 

Adalah perilaku atau usaha-usaha seseorang untuk memelihara atau menjaga 

kesehatan agar tidak sakit dan usaha untuk penyembuhan bilamana sakit. Oleh 

sebab itu perilaku pemeliharaan kesehatan ini terdiri dari 3 aspek : 

a. Perilaku pencegahan penyakit, dan penyembuhan penyakit bila sakit, 

serta pemulihan kesehatan bilamana telah sembuh dari penyakit. 

b. Perilaku peningkatan kesehatan, apabila seseorang dalam keadaan sakit. 

c. Perilaku gizi (makanan dan minuman). 

2. Perilaku Pencarian dan Penggunaan Sistem atau Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan atau Sering disebut Perilaku Pencarian Pengobatan (Health Seeking 

Behavior). Adalah menyangkut upaya atau tindakan seseorang pada saat 

menderita dan atau kecelakaan. Tindakan atau perilaku ini dimulai dari 

mengobati sendiri (self treatment) sampai mencari pengobatan ke luar negeri. 
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 Seorang ahli lain Becker (1979), membuat klasifikasi lain tentang perilaku 

kesehatan ini, dan membedakannya menjadi tiga, yaitu:  

1. Perilaku hidup sehat (healthy behavior) 

 Adalah perilaku-perilaku yang berkaitan dengan upaya atau kegiatan 

seseorang untuk mempertahankan dan meningkatikan kesehatannya. Perilaku 

ini mencakup antar lain : 

a. Menu seimbang 

b. Kegiatan fisik secara teratur 

c. Tidak merokok 

d. Tidak minum-minuman keras dan narkoba 

e. Istirahat yang cukup 

f. Pengendalian atau manajemen stress 

g. Perilaku atau gaya hidup lain yang positif untuk kesehatan 

2. Perilaku Sakit (illness behavior) 

Mencakup tindakan atau kegiatan seseorang terhadap sakit dan atau terkena 

masalah kesehatan. Persepsinya terhadap sakit, pengetahuan tentang penyebab 

dan gejala penyakit, pengobatan penyakit dan sebagainya, dsb. Perilaku ini 

mencakup: 

a. Mendiamkan saja (no action) 

b. Melakukan pengobatan sendiri (self treatment atau self medication) 

c. Mencari penyembuhan atau pengobatan keluar 

3. Perilaku peran sakit (the sick role behavior) 

 Menurut Becker hak dan kewajiban orang yang sedang sakit adalah 

merupakan perilaku peran orang sakit. Perilaku ini mencakup: 

a. Tindakan untuk memperoleh kesembuhan 

b. Mengenal/mengetahui fasilitas atau sasaran pelayanan penyembuhan 

penyakit yang layak. 

c. Melaksanakan kewajiban sebagai pasien 

d. Tidak melakukan sesuatu yang merugikan penyembuhannya 

e. Mengetahui kewajiban agar tidak kambuh 
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2.1.4 Perilaku Swamedikasi  

  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). Hasil survei yang telah dilakukan di 

Amerika Serikat menyebutkan bahwa terjadi peningkatan perilaku swamedikasi 

dikalangan masyarakat dengan beberapa parameter yaitu tingkat kepuasan 

konsumen terhadap keputusannya sendiri dalam mengatasi masalah kesehatannya, 

kecenderungan melakukan swamedikasi untuk mengatasi simptom yang dirasakan 

dan penyakit ringan yang umum diderita, keyakinan bahwa obat tanpa resep aman 

digunakan apabila dipakai sesuai petunjuk, keinginan agar beberapa obat saat itu 

harus diperoleh dengan resep dokter, diubah menjadi tanpa resep, kesadaran 

membaca label sebelum memilih dan menggunakan obat tanpa resep terutama 

mengenai aturan pakai dan cara pakai serta efek samping obat (Pal, 2002 ). 

2.1.5 Faktor yang Mempengaruhi Tindakan Swamedikasi 

  Praktek swamedikasi menurut Depkes RI (2008), dipengaruhi oleh 

beberapa faktor antara lain:  

a. Faktor sosial ekonomi 

b. Gaya hidup 

c. Kemudahan memperoleh produk obat  

d. Faktor kesehatan lingkungan dan kesehatan masyarakat 

e. Keterediaan produk baru/ obat baru. 

2.1.6 Pengertian Swamedikasi  

  Swamedikasi merupakan usaha pemilihan dan penggunaan obat modern, 

herbal, maupun obat tradisional oleh seorang individu untuk mengatasi penyakit 

atau gejala penyakit (WHO, 1998). Swamedikasi atau penggunaan obat tanpa 

resep dokter adalah masalah utama diseluruh dunia yang berarti memperoleh dan 

mengkonsumsi obat tanpa saran dari dokter baik untuk diagnosis, resep atau 

pengawasan selama pengobatan. Hal ini termasuk obat-obatan yang diperoleh 

tanpa resep, mengirimkan kembali resep lama untuk membeli obat-obatan, 
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berbagi obat dengan kerabat atau anggota sosial seseorang, dan menggunakan sisa 

obat yang disimpan dirumah. (Zafar, dkk, 2008). Swamedikasi dapat di artikan 

secara sederhana yaitu sebagai upaya seseorang untuk mengobati dirinya sendiri 

(Kartajaya, et al.,2011). Prevalensi swamedikasi sangat tinggi di daerah perkotaan 

sebesar 32,5% sedangkan pedesaan 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). 

 Swamedikasi bertujuan untuk peningkatan kesehatan, pengobatan sakit 

ringan, dan pengobatan penyakit kronik setelah perawatan dokter. 

Penanggulangan secara cepat dan efektif keluhan yang tidak memerlukan 

konsultasi medis, pengurangan beban pelayanan kesehatan pada keterbatasan 

sumberdaya dan tenaga, serta peningkatan keterjangkauan pelayanan kesehatan 

untuk masyarakat yang jauh dari puskesmas merupakan peranan dari pengobatan 

sendiri (Supardi, 2005) 

 Swamedikasi untuk gejala atau penyakit ringan yang dirasakan oleh 

penderita memberikan keuntungan, antara lain kepraktisan dan kemudahan 

melakukan tindakan pengobatan dan biaya yang dikeluarkan lebih murah 

(Rantucci, 1997). Beberapa keuntungan dan kerugian sehubungan dengan 

peningkatan perilaku swamedikasi terhadap penderita, dokter atau pelayanan 

kesehatan, farmasis, pengambilan kebijakan dan industry farmasi dapat dilihat 

tabel II.1 (Sihvo, 2000). 

Tabel II.1 Keuntungan dan Kerugian Swamedikasi 

Objek Keuntungan Kerugian 

 

 

 

 

Pasien 

Kenyamana dan kemudahan 

akses 

Diagnosis tidak sesuai/tertunda 

Tanpa biaya periksa/ konsultasi Pengobatan berlebihan/ tidak 

sesuai 

Hemat waktu Kebiasaan menggunakan OTR 

Empowerment Advers Drug Reaction 

Ada indikasi yang tidak terobati. 

Kenaikan biaya berobat 
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Objek Keuntungan Kerugian 

 

 

Dokter/ sarana 

pelayanan 

kesehatan 

Penurunan beban kerja Tidak dapat melakukan 

monitoring terapi 

Lebih banyak waktu untuk 

menangani kasus penyakit berat 

Kehilangan kesempatan untuk 

konseling dengan pasien 

Berkurangnya peran 

Berkurangnya pendapatan 

Farmasis Perannya akan lebih dibutuhkan 

di apotek 

Adanya konflik kepentingan 

antara bisnis dan etika profesi 

Pengambilan 

kebijakan 

Menghemat biaya kesehatan 

masyarakat 

- 

Industri 

farmasi 

Meningkatkan profit pada 

penjualan obat bebas 

- 

 

2.1.7 Hal-hal yang Harus Diperhatikan dalam Swamedikasi 

  Hal-hal berikut ini yang penting untuk diketahui masyarakat ketika akan 

melakukan swamedikasi (Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2006; 

Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2008, Atmoko & Kurniawati, 2009): 

a. Mengenali secara akurat gejala penyakit yang dialami  

b. Obat yang digunakan adalah obat yang tergolong sebagai obat bebas, obat 

bebas terbatas, dan obat wajib apotek. 

c. Obat golongan tersebut dapat diperoleh di apotek atau toko obat berizin. 

d. Sebelum menggunakan obat, bacalah sifat, cara pemakaian, dan tanggal 

kadaluarsa obat pada etiket, brosur, atau kemasan obat agar 

penggunaannya tepat dan aman.  

e. Cara memilihan obat  

Untuk menetapkan jenis obat yang dibutuhkan perlu diperhatikan:  

1) Pemilihan obat yang sesuai dengan gejala atau keluhan penyakit.  

2) Kondisi khusus. Misalnya hamil, menyusui, lanjut usia, dan lain-

lain. 

3) Pengalaman alergi atau reaksi yang tidak diinginkan terhadap 

penggunaan obat tertentu.  

4) nama obat, zat berkhasiat, kegunaan, cara pemakaian, efek 

samping, dan interaksi obat yang dapat dibaca pada etiket atau 

brosur obat.  

5) untuk pemilihan obat yang tepat dan informasi yang lengkap, 

tanyakan kepada apoteker. 

Lanjutan Halaman 12 
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f. Mengenali efek sampig obat yang digunakan agar dapat di perkirakan 

apakah suatu keluhan yang timbul kemudian merupakan suatu penyakit 

baru atau efek samping dari obat.  

g. Cara penggunaan obat harus memperhatikan hal-hal berikut : 

1) Obat tidak digunakan secara terus menerus. 

2) Gunakan obat sesuai dengan anjuran yang tertera pada etiket 

atau brosur obat. 

3) bila obat yang diminum menimbulkan hal-hal yang tidak 

diinginkan, hentikan penggunaannya dan tanyakan kepada 

apoteker atau dokter. 

4) Hindari menggunakan obat orang lain, walaupun gejala sama. 

5) Untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap, tanyakan 

kepada apoteker. 

h. Menggunakan obat tepat waktu, sesuai dengan aturan penggunaannya, 

contohnya : 

1) Tiga kali sehari yang artinya obat diminum setiap 8 jam sekali. 

2) Obat diminum sebelum atau sesuadah makan. 

i. Memakaian obat secara oral adalah cara yang paling lazim karena praktis, 

mudah, dan aman. Cara yang terbaik adalah meminum obat dengan 

segelas air putih matang. 

j. Cara penyimpanan obat harus memperhatikan hal-hal berikut ini : 

1) Simpan obat dalam kemasan asli dan dalam wadah tertutup rapat. 

2) Simpan obat pada suhu kamar dan terhindar dari sinar matahari 

langsung atau ikuti aturan pada kemasan. 

3) Simpan obat di tempat yang tidak panas atau tidak lembab karena 

dapat menimbulkan kerusakan obat. 

4) Jangan menyimpan obat yang telah kedaluarsa atau rusak.  

5) Jauhkan dari jangkauan anak-anak. 

2.1.8 Penggunaan Obat Rasional  

  Batasan penggunaan obat rasional menurut Departemen Kesehatan 

Republik Indonesia, (2008) terdiri dari beberapa kriteria :  
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1) Tepat diagnosis  

Obat diberikan sesuai dengan diagnosis. Apabila diagnosis tidak 

ditegakkan dengan benar maka pemilihan obat akan salah.  

2) Tepat indikasi penyakit.  

Obat yang diberikan harus yang tepat bagi suatu penyakit.  

3) Tepat pemilihan obat  

Obat yang dipilih harus memiliki efek terapi sesuai dengan penyakit 

(Depkes RI, 2008). Keputusan untuk melakukan upaya terapi diambil 

stelah diagnosis di tegakkan dengan benar. Dengan demikian, obat yang 

dipilih harus yang memiliki efek terapi sesuai dengan spectrum penyakit 

(KemenKesRI, 2011) 

4) Tepat dosis 

Dosis, cara dan lama pemberian obat sangat berpengaruh terhadap efek 

terapi obat. Pemberian dosis yang berlebihan , khususnya untuk obat yang 

mempunyai rentang terapi yang sempit, akan sangat beresiko timbulnya 

efek samping. Sebaliknya dosis yang terlalu kecil tidak akan menjamin 

tercapainya kadar terapi yang diharapkan.  

a. Tepat  Jumlah    

Jumlah obat yang diberikan harus dalam jumlah yang cukup. 

b. Tepat cara pemberian  

Cara pemberian obat yang tepat misalnya Obat Antasida 

seharusnya dikunyah dulu baru ditelan.  

c. Tepat interval waktu pemberian  

Cara pemberian obat hendaknya dibuat sesederhana mungkin dan 

praktis, agar mudah di taati oleh pasien.Misalnya, obat yang harus 

diminum 3x sehari diartikan bahwa obat tersebut harus diminum 

dengan interval setiap 8 jam.  

d. Tepat Lama Pemberian  

Lama pemberian obat harus tepat sesui penyakitnya masing-

masing, misalnya untuk tuberculosis dan kusta. Lama pemberian 

paling singkat adalah 6 bulan. Lama pemberian kloramfenikol pada 

demam tifoid adalah 10-14 hari. Pemberian obat yang terlalu 
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singkat atau terlalu lama dari yang seharusnya akan berpengaruh 

terhadap hasil pengobatan.  

5) Tepat penilaian kondisi pasien  

Penggunaan obat disesuaikan dengan kondisi pasien diantaranya harus 

memperhatikan kontraindikasi obat, komplikasi, kehamilan, menyusui, 

lanjut usia atau bayi. 

6) Waspada efek samping  

Obat dapat menimbulkan efek samping maksudnya efek yang tidak di 

inginkan yang timbul pada pemberian obat dengan dosis terapi, seperti 

mual, muntah, gatal-gatal dan lain sebagainya. 

7) Efektif, aman, mutu terjamin, tersedia setiap saat, dan harga terjngkau 

Untuk efektif dan aman serta terjangkau, digunakan obat-obat dalam daftar 

obat esensial. Pemilihan obat dalam daftar obat esensial didahulukan 

dengan mempertimbangkan efektivitasnya, keamanan dan harganya oleh 

pakar dibidang pengobatan dan klinis.  

8) Tepat tindak lanjut (Follow Up) 

Apabila pengobatan sendiri telah dilakukan, bila sakit berlanjut 

konsultasikan ke dokter.  

9) Tepat penyerahan obat (dispensing) 

Penggunaan obat yang rasional melibatkan penyerahan obat dan pasien 

sendiri sebagai konsumen. Resep yang dibawa ke apotek atau tempat 

penyerahan obat di puskesmas akan dipersiapkan obatnya dan di serahkan 

kepada pasien dengan informasi yang tepat. 

10) Pasien patuh terhadap perintah pengobatan yang diberikan  

Ketidakpatuhan minum obat terjadi pada keadaan berikut:  

a. Jenis sediaan obat beragam  

b. Jumlah obat terlalu banyak 

c. Frekuensi pemberian obat per hari terlalu sering  

d. Pemberian obat dalam jangka panjang tanpa informasi  

e. Pasien tidak mendapatkan informasi yang cukup mengenai cara 

menggunakan obat. 

f. Timbulnya efek samping. 
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2.1.9 Golongan Obat yang Digunakan dalam Swamedikasi 

  Obat merupakan semua zat baik kimiawi, hewani maupun nabati yang 

dalam dosis yang layak untuk menyembuhkan, meringankan ataupun mencegah 

penyakit beserta gejalanya. Secara umum peran obat diantaranya penetapan 

diagnose, untuk penceghan penyakit, menyembuhkan penyakit, memulihkan 

(rehabilitasi) kesehatan, mengubah fungsi normal tubuh untuk tujuan tertentu, 

peningkatan kesehatan, mengurangi rasa sakit menurut (Chaerunisaa dkk, 2009).  

Praktik swamedikasi atau pengobatan sendiri terhadap suatu penyakit dapat 

dilakukan dengan menggunakan obat bebas, obat bebas terbatas dan obat wajib 

apotek (obat keras yang dapat dibeli tanpa resep dokter, namun diserahkan oleh 

apoteker diapotek) (BPOM,2004).   

  Menurut Permekes No.919/MENKES/PER/X/1993, kriteria obat yang 

dapat diserahkan tanpa resep: 

1) Tidak dikontraindikasikan untuk penggunaan wanita hamil, anak dibawah 

usia 2 tahun dan orang tua di atas 65 tahun.  

2) Pengobatan sendiri dengan obat yang dimaksud tidak memberikan risiko 

pada kelanjutan penyakit. 

3) Penggunaannya tidak memerlukan cara atau alat khusus yang harus 

dilakukan oleh tenaga kesehatan. 

4) Penggunaannya diperlukan untuk penyakit yang prevalensinya tinggi di 

Indonesia  

5) Obat yang dimaksud memiliki rasio khasiat keamanan yang dapat di 

pertanggungjawabkan untuk pengobatan sendiri. 

  Menurut Chaerunisaa, dkk, (2009) penggolongan obat berdasarkan 

jenisnya yaitu: 

1) Obat Bebas  

 

 

Gambar 2.1 Tanda Obat Bebas 

  Obat bebas adalah obat yang dapat diperoleh dengan tanpa resep 

dokter. Obat ini selain di apotek, toko obat juga dapat diperoleh di 
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pedagang eceran, biasanya ditandai dengan lingkaran hijau bergaris tepi 

hitam (Gambar 2.1. Contohnya parasetamol 500 mg tablet. 

2) Obat Bebas Terbatas 

   

 

Gambar 2.2 Tanda Obat Bebas Terbatas 

Obat Bebas Terbatas (dulu disebut daftar W = Waarschuwing = 

peringatan), yaitu obat yang sebenarnya termasuk obat keras tetapi masih 

dapat dijual atau dibeli bebas tanpa resep dokter, dan disertai dengan tanda 

peringatan. Tanda khusus pada kemasan dan etiket obat bebas terbatas 

adalah lingkaran biru dengan garis tepi berwarna hitam (Gambar 2.2). Pada 

kemasan obat tertera peringatan yang bertanda kotak kecil berdasar warna 

gelap seperti berikut: 

Gambar 2.3 Tanda Peringatan Obat Bebas Terbatas   

3) Obat Wajib Apotek  

  Obat Wajib Apotek (OWA) sejenis obat keras yang dapat 

diperjualbelikan di apotek tanpa harus menggunakan resep dokter, namun 

harus diserahkan oleh apoteker di apotek. Hal tersebut sepenuhnya 

berdasarkan pada keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan 

sebagai upaya dalam meningkatkan kemampuan masyarakat untuk 

menolong dirinya sendiri dalam mengatasi masalah kesehatan dan yang 

perlu ditunjang dengan sarana yang dapat meningkatkan pengobatan 

sendiri secara tepat, aman dan rasional (BPOM, 2004; Zeenot, 2013). 
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2.1.10 Perubahan Perilaku 

  Perilaku kesehatan  seseorang  atau  masyarakat menurut Lawrence  Green  

(1980)  dalam  Notoatmodjo  (2003) dipengaruhi  oleh  2  faktor  pokok,  yakni 

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

Faktor perilaku itu sendiri dipengaruhi oleh 3 faktor, 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. 

3) Faktor-faktor  pendorong  (reinforcing  factors),  yang  terwujud  dalam  

sikap  dan perilaku  petugas  kesehatan  atau  petugas  lain  yang  termasuk  

dalam  kelompok referensi dari perilaku masyarakat. 

  Dari  keterangan  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa perilaku masyarakat  

atau seseorang 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. 

2.1.11 Cara Pengukuran Perilaku 

  Teknik skala yang dapat digunakan  untuk mengukur  perilaku adalah 

dengan  menggunakan  teknik  skala  Likert. Teknik  skala Likert  atau  metode  

rating  yang  dijumlahkan  merupakan  teknik  skala  yang menggunakan distribusi 

respon/ perilaku sebagai dasar penentuan nilai atau skala (Azwar, 2011), Teknik 

skala Likert didasari oleh 2 hal, yaitu:  

1) Yang telah ditulis dapat disepakati sebagai pernyataan yang favorable 

(positif) atau pernyataan yang unfavorable (negatif).  

2) Respon atau perilaku  yang  diberikan  oleh  individu  yang  mempunyai  

perilaku positif  harus  diberi bobot  atau  nilai  yang  lebih  tinggi  

daripada  jawaban  yang diberikan  oleh  responden  yang  mempunyai  
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perilaku  negatif.  Dalam  hal  ini perilaku dikategorikan ke dalam 1 

dimensi yaitu perilaku positif   

(Azwar, 2011). 

 Alat ukur yang digunakan untuk menentukan perilaku ibu rumah tangga 

apakah bersifat positif atau negatif dengan penelitian Model Likert yang terdiri 

dari empat alternative jawaban yaitu, Selalu (SL), Sering (SR), Kadang-kadang 

(KD), Tidak pernah (TP). Dalam menjawab Skala Likert, responden hanya 

memberi tanda silang pada jawaban yang paling sesuai dengan pribadinya. Setiap 

item pertanyaan diberikan scor apabila responden menjawab “selalu” nilainya 4, 

apabila menjawab “sering” nilainya 3, “kadang-kadang” nilainya 2, “tidak 

pernah” nilainya 1. Kemudian dari hasil scoring tersebut dimasukkan dengan 

menggunakan Skor T dihitung dengan rumus : 

       [
   ̅

 
] 

    Perilaku positif jika skor T ≥ mean 

   Sikap negatif jika skor T < mean 

Keterangan : 

  = Skor responden pada skala sikap yang hendak diubah 

menjadi skor T 

 ̅ = Mean skor kelompok 

   Deviasi standar skor kelompok (Azwar, 2011) 

2.2 Konsep Dasar Tingkat Pengetahuan  

2.2.1 Definisi Pengetahuan  

  Pengetahuan adalah hasil tahu seseorang atau hasil penginderaan ( mata,  

hidung, telinga, dan sebagainya) manusia terhadap suatu objek tertentu. Pada 

waktu penginderaan sampai menghasilkan pengetahuan tersebut sangat 

dipengaruhi oleh intensitas perhatian dan persepsi terhadap objek. Pengetahuan 

seseorang terhadap objek mempunyai intensitas atau tingkat yang berbeda-beda 

(Notoatmodjo, 2010). Menurut Satari dkk, (2011) Pengetahuan merupakan hasil 

mengingat suatu hal, termasuk mengingat kembali kejadian yang pernah dialami, 

baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Hal ini terjadi setelah orang melakukan 

kontak atau pengamatan terhadap suatu objek tertentu.  
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2.2.2 Jenis Pengetahuan  

  Pemahaman masyarakat tentang pengetahuan dalam konteks kesehatan 

sangat beraneka ragam. Pegetahuan merupakan bagian dari perilaku kesehatan. 

Jenis pengetahuan menurut Riyanto dkk,  (2013)  diantaranya sebagai berikut :  

1) Pengetahuan implisit  

Pengetahuan implisit adalah pengetahuan yang tertanam dalam bentuk 

pengalaman seseorang dan berisi faktor-faktor yang tidak bersifat nyata, 

seperti keyakinan pribadi, perspektif, dan prinsip. Pengetahuan seseorang 

biasanya sulit ditransfer ke orang lain baik secara tertulis ataupun lisan. 

Pengetahuan implisit sering kali berisi kebiasaan dan budaya bahkan bisa 

tidak disadari. 

2) Pengetahuan eksplisit 

Pengetahuan eksplisit adalah pengetahuan yang telah di dokumentasikan 

atau disimpan dalam wujud nyata, bisa dalam wujud perilaku kesehatan. 

Pengetahuan nyata dideskripsikan dalam tindakan-tindakan yang 

berhubungan dengan kesehatan. 

2.2.3 Tingkat Pengetahuan  

  Tingkat pengetahuan menurut Notoatmodjo (2010) dibagi dalam 6 yaitu: 

1) Tahu (know)  

Tahu dapat diartikan sebagai recall (memanggil) memori yang telah ada 

sebelumnya setelah mengamati sesuatu. Untuk megetahui atau mengukur 

bahwa orang tahu tentang sesuatu dapat menggunakan pertanyaan-

pertanyaan. 

2) Memahami (comprehension) 

Memahami suatu objek bukan sekedar tahu terhadap objek tersebut, tidak 

sekedar dapat menyebutkan, tetapi orang tersebut harus dapat 

menginterprestasikan secara benar tentang objek yang diketahui tersebut. 

3) Aplikasi (application) 

Aplikasi dapat diartikan apabila orang yang telah memahami objek yang 

dimaksud dapat menggunakan atau mengaplikasikan prinsip yang 

diketahui tersebut pada situasi yang lain. 
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4) Analisis (analysis) 

Analisis merupakan kemampuan seseorang untuk menjabarkan dan/atau 

memisahkan, kemudian mencari hubungan antara komponen-komponen 

yang terdapat dalam suatu masalah atau objek yang diketahui. Indikasi 

bahwa pengetahuan seseorang sudah sampai pada tingkat analisis adalah 

apabila orang tersebut telah dapat membuat diagram (bagan) terhadap 

pengetahuan atas objek tersebut. 

5) Sintesis ( synthesis) 

Sintesis menunjukkan suatu kemampuan seseorang untuk merangkum aau 

meletakkan dalam satu hubungan yang tak logis dari komponen-komponen 

pengetahuan yang dimiliki. Dengan kata lain, sintesis adalah suatu 

kemampuan untuk menyususn formulasi baru dari formulasi-formulasi 

yang telah ada. 

6) Evaluasi (evaluation) 

Evaluasi berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk melakukan 

justifikasi atau penilaian terhadap suatu objek tertentu. Penilaian ini 

dengan sendirinya didasarkan pada suatu kriterian yang ditentukan sendiri 

atau norma-norma yang berlaku di masyarakat. 

2.2.4 Cara Pengukuran Tingkat Pengetahuan 

  Pengetahuan dapat diukur dengan kuisioner yang menyatakan 

tentang isi materi yang ingin diukur dari subyek penelitian atau responden. 

Kedalaman pengetahuan yang ingin kita ketahui atau kita ukur dapat disesuaikan 

dengan tingkatan domain diatas. Menurut Sugiyono (2014), menggunakan skala 

guttman, pemberian skor tingkat pengetahuan menggunakan rumus : 

P = 
 

 
      

Keterangan : 

P = nilai prosentasi 

F = jawaban benar 

n = jumlah soal 

Jawaban diberi  skor tertinggi adalah 1 dan terendah adalah 0 

  Hasil yang diperoleh dapat dikelompokkan menjadi empat kategori, yaitu : 
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1) Baik  : bila obyek mampu menjawab benar 76%-100% dari 

    pertanyaan yang diberikan. 

2) Cukup : bila subyek mampu menjawab benar 56%- 75% dari 

    pertanyaan yang diberikan 

3) Kurang baik  : bila subyek mampu menjawab benar 40%- 55% dari 

    pertanyaan yang diberikan 

4) Tidak baik  :bila subyek mampu menjawab benar <40% dari    

                           pertanyaan yang diberikan (Nursalam, 2008) 

2.3 Analgetika 

   Analgetika atau obat anti nyeri adalah zat-zat yang mengurangi atau 

menghalang rasa nyeri tanpa menghilangkan kesadaran (Tjay,2010). Terapi nyeri 

bertujuan untuk meminimalkan nyeri dan memberikan kenyamanan yang 

memadai pada dosis analgesik efektif terendah. Selain itu, pada nyeri kronis juga 

diharapkan meliputi pemulihan (rehabilitasi); dan menghilangkan (resolusi) 

terhadap masalah psikososial (Sukandar dkk, 2008). Menurut Soekardjo dkk, 

(2008) analgetika dibagi menjadi dua golongan berdasarkan mekanisme kerjanya 

yaitu: 

1) Analgetika Narkotik  

  Analgetika narkotik zat yang dapat menekan fungsi sistem saraf 

pusat secara selektif, digunakan untuk mengurangi rasa sakit, yang 

moderet maupun berat seperti rasa sakit yang disebabkan pada penderita 

serangan jantung akut, sesudah operasi, penyakit kanker, dan kolik usus 

atau ginjal. Contoh obatnya yaitu turunan Morfin (Morfin, Kodein, 

Dionin, Heroin), turunan Meperidin (Meperidin, Difenoksilat, Loperamid, 

Fentanil, Sufntanil), turunan Metadon (Metadon, Propoksifen), dan 

turunan obat lainnya (Tramadol, butorfanol tartrat). 

2) Analgetika Non-Narkotik (Analgetika Perifer) 

  Analgetika non narkotik atau analgetika perifer digunakan untuk 

mengurangi rasa sakit yang ringan sampai moderet, sehingga sering 

disebut analgetika ringan juga sebagai antiradang dan dapat menurunkan 

suhu badan yang tinggi. Contoh obatnya yaitu Turunan Anilin dan para-

Aminofenol (Parasetamol), turunan 5-Pirazolon (Antipirin, Amidopirin, 
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Metampiron Na, Profifenazon), turunan asam salisilat (Aspirin, 

Salisilamid, Diflunisal) dan lain sebagainya. 

  Menurut Tjay dan Rahadja (2010) menggolongkan analgetika 

perifer sebagai berikut: 

a. Paracetamol  

b. Salisilat : asetosal, salisilamida dan benorilat. 

c. Penghambat prostaglandin (NSAIDs) : ibuprofen,dll  

d. Derivat antranilat : mefenaminat, glafenin. 

e. Derivat pirazolinon : propifenazon, isopropilaminofenazon dan 

metamizol. 

f. Lainnya : benzidamin (tantum). 

  Pada penelitian ini fokus pada obat analgetik perifer (non-narkotik) yaitu 

Turunan para-aminofenol (Parasetamol), karena Parasetamol termasuk obat bebas 

yang banyak digunakan masyarakat sebagai analgetik dan antipiretik, karena 

relatif mudah didapatkan di apotek (Prescott, 1996). 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).  

2.3.1  Parasetamol  

  Menurut Tjay dan Rahadja (2010), derivate-asetanilida adalah metabolit 

dari fenasetin yang dahulu banyak digunakan sebagai analgetik. Khasiatnya 

analgetik dan antipiretik tetapi tidak untuk antiradang. Pada umumnya dianggap 

sebagai antinyeri yang paling aman untuk swamedikasi. Efek analgetiknya 

diperkuat oleh kodein dan kofein kira-kira dengan 50%. Parasetamol adalah 

inhibitor lemak COX-1 dan COX-2 di jaringan perifer dan tidak memiliki efek 
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antiinflamasi (Katzung, 2012), dapat dilihat struktur dari parasetamol pada 

Gambar 2.3 dibawah ini : 

 

 

Gambar 2.4 Struktur Kimia Parasetamol (Katzung, 2012) 

  Wanita hamil dapat menggunakan parasetamol dengan aman selama 

laktasi walaupun mencapai air susu. Interaksi dalam dosis tinggi dapa 

memperkuat antikoagulansia tetapi pada dosis biasa tidak interaktif (Tjay dan 

Rahadja, 2010). 

2.3.2 Sifat Fisika 

BM  : 151,16 

Rumus Molekul : C₈H₉NO₂ 

Pemerian : Serbuk hablur, putih; tidak berbau; rasa sedikit 

pahit. 

Kelarutan  : Larut dalam air mendidih dan dalam natrium 

hidroksida 1N; mudah larut dalam etanol (FI. V, 

2015). Sedikit larut dalam air sangat mudah larut 

dalam alcohol, sangat sedikit larut dalam 

diklorometana. Larut 1:20 dalam air mendidih, 

1:10 dalam alcohol, dan 1:15 dalam sodium 

hidroksida 1N (Sweetman, 2009) 

Wadah dan penyimpanan : Dalam wadah tertutup rapat, tidak tembus cahaya. 

Simpan dalam suhu ruang, hindarkan dari 

kelembapan dan panas.  (FI. V, 2015) 

dalam wadah tertutup rapat, tidak tembus cahaya 

(FI IV, 1995) 

  Para-aminofenol toksisitasnya lebih rendah dibandingkan anilin dan 

turunan meta dan orto. Acetaminofen dapat menurunkan toksisitasnya jika 

dilakukan asetilasi gugus amino dari para-aminofenol, pada dosis terapi relatif 
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aman tetapi pada penggunaan jangka panjang dengan dosis yang lebih besar dapat 

menyebabkan methemoglobin dan hepatotoksik (Siswandono, 2008). 

2.3.3 Farmakodinamik 

  Efek analgesik parasetamol sama dengan salisilat yaitu menghilangkan 

atau mengurangi rasa nyeri ringan sampai sedang, serta dapat menurunkan suhu 

tubuh dengan mekanisme yang diduga berdasarkan efek sentral seperti salisilat. 

Parasetamol tidak digunakan untuk antireumatik karena efek anti-inflamasinya 

sangat lemah. Mekanisme kerjanya menghambat biosintesis PG yang lemah. Efek 

iritasi, erosi dan perdarahan lambung tidak terlihat pada kedua obat ini, demikian 

juga gangguan pernapasan dan keseimbangan asam basa (Gunawan, 2007). Mula 

kerjanya cepat dan lama kerjanya 5 jam atau kurang (Kee dkk, 1996). 

2.3.4 Farmakokinetik 

  Resorpsinya dari usus cepat dan praktis tuntas, secara rektal lebih lambat   

(Tjay dan Rahadja, 2010). Parasetamol di diabsorpsi cepat dan sempurna melulai 

saluran cerna. konsentrasi paling tinggi dalam plasma di capai dalam waktu ½ jam 

dan masa paruh plasma antara 1-3 jam. Obat ini tersebrar di seluruh tubuh 

Parasetamol 25% terikat oleh plasma protein, dan di metabolisme oleh enzim 

mikrosom hati. Sebagian parasetamol di konjugasi (80%) dengan asam glukoronat 

dari sebagian kecil lainnya dengan aam sulfat. Selain itu obat ini juga dapat 

mengalami hidroksilasi. Hasil dari metabolit hidroksilasi ini dapat menimbulkan 

methemoglobinemia dan hemolisis eritrosit. Parsetamol ini di eksresi melalui 

ginjal, dan sebagian kecil sebagai parasetamol (3%) dan sebagian besar dalam 

bentuk terkonjugasi (Gunawan, 2007).  

2.3.5 Indikasi  

  Parasetamol di Indonesia banyak digunakan sebagai analgetik dan 

antipiretik yang menggantikan penggunaan salisilat. Sebagai analgesik lainnya, 

sebaiknya parasetamol tidak diberikan dalam jangka waktu panjang karena 

kemungkinan menimbulkan nefropati analgesik. Jika pada dosis terapi tidak 

menghasilkan manfaat, biasanya dosis lebih tidak menolong karena hampir tidak 

mengiritasi lambung. Parasetamol sering dikombinasi dengan NSAID untuk efek 

analgesiknya. (Gunawan, 2007). Meskipun dikatakan setara dengan aspirin 
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sebagai analgetik dan antipiretik tetapi terdapat perbedaan yaitu obat ini tidak 

mempunyai sifat anti inflamasinya. Parasetamol dapat digunakan untuk pada nyeri 

ringan sampai sedang seperti nyeri kepala, mialgia, nyeri pascapartus, dan 

keadaan lain ketika aspirin merupakan analgetik yang efektif. Parasetamol saja 

kurang memadai untuk penyakit peradangan seperti artritis rematoid, meskipun 

obat ini dapat digunakan sebagai analgesik adjuvant terhadap terapi anti inflamasi. 

Untuk analgesik ringan, parasetamol merupakan obat pilihan bagi pasien yang 

alergi terhadap aspirin atau jika salisilat kurng dapat di toleransi (Katzung, 2012).  

2.3.6 Kontraindikasi  

  Penderita  gangguan  fungsi  hati  yang  berat  dan  penderita  hipersensitif 

terhadap obat ini (Nasution, 2009). 

2.3.7 Efek Samping  

  Efek samping yang di timbulkan oleh parasetamol yang sering terjadi yaitu 

reaksi hipersensitivitas dan kelainan darah. Pada penggunaan kronis dari 3-4 g 

dapat terjadi kerusakan hati dan pada dosis di atas 6 g mengakibatkan nekrosis 

hati yang irreversible. Hepatotoksisitanya disebabkan oleh metabolit-metabolit  

yang pada dosis normal dapat ditangkal oleh suatu tripeptida dengan –SH 

(Gluthathion). Pada dosis diatas 10 gram persediaan peptide tersebut habis 

metabolit-metabolit yang mengikat diri pada protein dengan gangguan –SH di sel-

sel hati dan terjadilah kerusakan yang bersifat irreversible. Pada dosis 20 gram 

sudah berefek fatal. Overdosis dapat terjadi antara lain mual, munta, dan 

anoreksia. Penanganannya dengan cuci lambung disamping itu perlu diberikan 

penawar ( asam-amino N-asetilsistein atau metionin)  sedini mungkin, sebaiknya 

dalam 8=10 jam setelah intoksikasi. Pada wanita hamil dan laktasi aman untuk 

penggunaan parasetamol (Tjay dan Rahadja, 2010). Toksisitas akut yang paling 

serius adalah nekrosis hati, nekrosis tubuli renalis serta koma hipoglikemik 

(Gunawan, 2007). Menurut Katzung, (2012), dalam dosis terapeutik, kadang 

terjadi peningkatan ringan enzim hati tanpa ikterus. Hal ini bersifat reversible jika 

obat di hentikan. Pada dosis yang lebih besar, dapat terjadi pusing bergoyang, 

eksitasi, dan disorientasi. Ingesti 15g parasetamol dapat menyebabkan kematian, 

akibat hepatotoksik berat disertai nekosis sentrilobulus, kadang disertai nekrosis 
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tubulus akut. Data saat ini menunjukkan bahwa 4-6 gram parasetamol dapat 

menyebabkan peningkatan kelainan tes fungsi hati. Dosis lebih dari 4 gram per 

hari biasanya tidak dianjurkan dan yang mempunyai riwayat alkoholisme yang 

merupakan kontraindikasi. Gejala awal kerusakan hati adalah mual, muntah, diare, 

dan nyeri abdomen. Kasus kerusakan ginjal tanpa kerusakan hati pernah terjadi, 

bahkan setelah asetaminofen dalam dosis biasa, tetapi jauh kurang memuaskan 

dibandingkan dengan terapi kelebihan dosis aspirin. Tindakan yang telah terbukti 

berguna adalah pemberian gugus sulfhidril dalam bentuk asetilsistein untuk 

menetralkan metabolik toksik (Katzung, 2012). 

2.3.8 Interaksi  

  Parasetamol dapat berinteraksi dengan beberap golongan obat diantaranya: 

1. Resin penukar ion : Kolestiramin dapat menurunkan absorpsi parasetamol. 

2. Antikoagulan : penggunaan parasetamol secara rutin dalam jangka 

panjangmungkin meningkatkan warfarin. 

3. Metoklopramid dan Domperidon : Metoklopramid mempercepat absorpsi 

parasetamol (menngkatkan efek)  

(Sukandar, 2008). 

4. Etanol : penggunaan berlebihan kronis dapat meningkatkan risiko 

hepatotoksisitas (Tatro, 2003). 

5. Hydantoins, sulfinpyrazone : Dapat menurunkan efek terapi dari 

parasetamol; bersamaan penggunaan jangka panjang dapat meningkatkan 

risiko hepatotoksisitas (Tatro, 2003). 

2.3.9 Dosis  

  Dewasa Nyeri atau demam: Oral, rektal: 325-650 mg setiap 4-6 jam atau 

1000 mg 3-4 kali / hari; tidak melebihi 4 g / hari (Lacy et al, 2009).  

Dosis paracetamol dalam A to Z Drug Facts (Tatro, 2003) dapat dilihat 

dalam tabel II.1 

Tabel II.2 Dosis Parasetamol 

Parasetamol Oral Suppositoria 

Dewasa 325 - 650 mg (bila perlu setiap 

4-6 jam atau 1 g 3-4 kali/hari. 

Jangan melebihi 4 g/hari) 

650 mg (setiap 4-6 jam; 

tidak melebihi 6 

supositoria/ 24 jam) 
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Anak 10 - 15 mg / kg 

(bila perlu setiap 4-6 jam; tidak 

melebihi 5 dosis / 24 jam) 

3-6 tahun: 120 mg (setiap 4-6 

jam; tidak melebihi 720 

mg / 24 jam). 

6-12 tahun: 325 mg (setiap 4-

6 jam; tidak melebihi 2,6 

g / 24 jam). 

 

2.3.10 Perhatian  

Kehamilan: Kategori B. Laktasi: diekskresikan dalam ASI. Gangguan hati: 

pecandu alkohol kronis tidak boleh melebihi 2 g / hari. Nyeri persisten atau 

demam: Dapat mengindikasikan penyakit serius, Harus dikonsultasikan ke dokter 

(Tatro, 2003).  

2.3.11 Sediaan Beredar 

  Parasetamol tersedia sebagai obat tunggal, berbentuk tablet 500mg atau 

sirup yang mengandung 120mg/5mL. Selain itu parasetamol juga sebagai sediaan 

kombinasi tetap, dalam bentuk tablet namun cairan (Gunawan, 2007).  

Bentuk sediaan Parasetamol tunggal menurut British National Formulary 

edisi ke 70 (2016) dapat dilihat dalam tabel II.2  

Tabel II.3 Sediaan Parasetamol Dalam Bentuk Tunggal 

No. Sediaan Dosis 

1. Tablet 120 mg, 250 mg, 325 mg, 500 mg 

2. Effervescent tablet 500 mg 

3. Soluble tablet 120 mg 

4. Orodispersible tablet 120 mg, 250 mg, 325 mg, 500 mg 

5. Kapsul 500 mg 

6. Sirup 120mg/5ml, 250 mg/5ml, 500 mg/5ml 

7. Suppositoria 60 mg, 80 mg, 120 mg, 125 mg, 240 mg, 250 

mg, 500 mg, 1000 mg 

8. Infusion 1000 mg/100 mL 

 

  Parasetamol (generic) yang beredar dipasaran  dapat dilihat pada tabel II.1 

(ISO Vol. 47, 2012) 
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Tabel II.4 Obat Parasetamol yang Beredar di Pasaran 

No Nama Obat Bentuk 

Sediaan 

Kandungan Obat Golongan 

Obat 

1. Abajos Kapsul Parasetamol 500 mg, Tiamina HCL 50 

mg, Pridoksin HCL 100 mg dan 

Sianokobalamin 100 mcg 

Bebas  

2. Afidol Tablet Parasetamol 500 mg Bebas 

3. Alfidon Tablet Parasetamol 500 mg dan Kafein anhidrat 

50 mg 

Bebas 

Terbatas 

4. Alphagesic Tablet Parasetamol 500 mg Bebas 

5. Alphamol  Kaplet  Parasetamol 600mg Bebas  

6. Analpim Tablet Parasetamol 500 mg Bebas 

7. Betamol Kaplet Parasetamol 500 mg Bebas 

8. Bimagen  Kaplet  Parasetamol 500mg, kafein 50mg.  Bebas  

9. Bimacarphen Tablet Parasetamol 500 mg Bebas 

10. Bimagen Kaplet Parasetamol 500 mg dan Kafein 50 mg Bebas 

11. Biogesic Tablet Parasetamol 500 mg Bebas 

12. Bodrex Tablet Parasetamol 600 mg dan Kafein 50 mg Bebas 

13. Cafmosol Kaplet Parasetamol 600 mg dan Trimetil Xantin 

(kafein) 50 mg 

Bebas 

14. Citomol Kaplet Parasetamol 500 mg Bebas 

15. Contratemp Tablet, 

Kaplet 

Parasetamol 500 mg; 650 mg Bebas 

16. Copara Kaplet Parasetamol 650 mg dan Kafein 30 mg Bebas 

17. Darcemol Tablet Parasetamol 500 mg Bebas 

18. Dapyrin Tablet Parasetamol 500 mg Bebas 

19. Decadol elixir Tablet Parasetamol 500 mg Bebas 

20. Demacolin  Tablet  Paracetamol 500 mg; Pseudoephedrin HCl 

7,5 mg; Chlorpheniramin maleat 2 mg 

Bebas 

Terbatas 

21. Dumin Tablet Parasetamol 500 mg Bebas 

22. Ekacetol Kaplet Parasetamol 500 mg Bebas 

23. Emturnas Kaplet Parasetamol 500 mg; 650 mg Bebas 

24. Erlagin Kaplet Parasetamol 500 mg, Tiamin Mononitrat 

50 mg, Piridoksin HCL 100 mg 

Bebas 

25. Erlamol Tablet Parasetamol 500 mg Bebas 

Terbatas 

26. Erphamol Kaplet Parasetamol 500 mg Bebas 

27. Farmadol Tablet Parasetamol 500 mg Bebas 

28. Fasidol Kaplet Parasetamol 500 mg Bebas 

29. Fasidol plus Kaplet Parasetamol 500 mg dan Caffein 50 mg Bebas 

30. Feminax Tablet Parasetamol 500 mg dan ekstrak 

hiosiamin 19 mg 

Bebas 

31. Fevrin Tablet Parasetamol 500 mg Bebas 

32. Gamesic Tablet Parasetamol 500 mg Bebas 

33. Grafadon Kaplet 

 

Parasetamol 500 mg Bebas 
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No. Nama Obat  Bentuk 

Sediaan  

Kandungan Obat Golongan 

Obat 

34 Grafadon forte Kaplet Parasetamol 650 mg Bebas 

35. Hufagesic/ 

hufagesic infant 

Kaplet Parasetamol 500 mg Bebas 

36. Ifitamol Kaplet Parasetamol 500 mg Bebas 

37. Itamol dan itamol 

new berlico 

Kaplet Parasetamol 650 mg Bebas 

38. Itramol Kaplet Parasetamol 500 mg Bebas 

39. Kamolas Kaplet Parasetamol 500 mg Bebas 

40. Kokogesic Kaplet Parasetamol 500 mg Bebas 

41. Lanamol Kaplet Parasetamol 500 mg Bebas 

42. Maganol Kaplet Parasetamol 500 mg Bebas 

43. Metamol Kaplet Parasetamol 500 mg Bebas 

44. Mirasic Kaplet Parasetamol 650 mg; 500 mg Bebas 

45. Nalgesik Tablet Parasetamol 500 mg Bebas 

46. Nasamol Tablet Parasetamol 500 mg Bebas  

47. Novagesic Kaplet Parasetamol 500 mg Bebas 

48. Nufadol Kaplet Parasetamol 500 mg Bebas 

49. Omegrip Kaplet Parasetamol 500 mg Bebas 

50. Oskadon Tablet Parasetamol 500 mg dan kafein 35 mg Bebas 

51. Oskadon migra Tablet Parasetamol  350 mg, Propifenazon 150 

mg, dan Kafein 50 mg 

Bebas 

52. Ottopan Tablet Parasetamol 500 mg Bebas 

53. Pacetik Tablet Parasetamol 600 mg Bebas 

54. Pamol Tablet Parasetamol 500 mg Bebas 

55. Panadol Kaplet Parasetamol 500 mg Bebas 

56. Panadol actifast Kaplet Parasetamol 500 mg Bebas 

57. Panadol Extra Kaplet Parasetamol 500 mg dan Kafein 65 mg Bebas 

58. Parasetamol 

hexpharm 

Kaplet Parasetamol 500 mg Bebas 

59. Parasetamol OGB 

Dexa 

Kaplet Parasetamol 500 mg Bebas 

60. Paracetin F  Kapsul  Parasetamol 350mg,kafein 30mg Bebas 

Terbatas 

61. Paradyn Kaplet Parasetamol 500 mg Bebas  

62. Paranervion Tablet Parasetamol 500 mg, Vit- B1 50 mg, Vit- 

B6 100 mg, dan Vit- B12 100 mg 

Bebas  

63. Prodol Kaplet Parasetamol 500 mg dan Kafein 50 mg Bebas 

64. Progesic Tablet Parasetamol 500 mg Bebas 

65. Pyrexin Tablet Parasetamol 500 mg Bebas 

66. Pyridol Tablet Parasetamol 500 mg Bebas  

67. Ramagesic  Tablet  Parasetamol 500mg Bebas  

68. Samconal Kaplet Parasetamol 500 mg Bebas 

69. Sanmol tablet Tablet Parasetamol 500 mg Bebas 

70. Selesmol Kaplet Parasetamol 500 mg Bebas 

71. Sumagesic Tablet Parasetamol 600 mg Bebas 
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2.3.12 Lama Pemberian Obat 

Obat parasetamol diberikan dengan air 30 menit sebelum atau 2 jam setelah 

makan (Tatro, 2003).  

Lama pemberian parasetamol tidak boleh melebihi dosis yang dianjurkan. 

Untuk penggunaan obat parasetamol secara oral dikonsumsi tidak boleh lebih dari 

10 hari untuk nyeri dengan dosis dewasa 325-650 mg setiap 4 sampai 6 jam, atau 

1 g , 3 sampai 4 kali / hari; Tidak melebihi 4 g / hari sedangkan untuk demam 

pada orang dewasa tidak boleh lebih dari 3 hari, menyebabkan kronis pada 

penggunaan berlebihan (lebih dari 4 g / hari) yaitu hepatotoksisitas, ginjal dapat 

mengalami nekrosis tubular dan miokardium mungkin rusak. (Drug Fact And 

Comparison, 2007). Untuk anak-anak <3 tahun tidak boleh menggunakan obat 

parasetamol >5 hari untuk anak-anak, dengan dosis dapat diulangi 4 atau 5 kali / 

hari; tidak melebihi 5 dosis di 24 jam. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Dosis paracetamol (Drug Fact And Comparison, 2007)

No.  Nama Obat  Bentuk 

Sediaan  

Kandungan Obat  Golongan 

Obat 

72. Tamanopan Kaplet Parasetamol 500 mg Bebas 

73. Termagol Kaplet Parasetamol 500 mg; 650 mg (forte) Bebas 

74. Tetiga Forte Tablet Parasetamol 650 mg dan Kafeina 50 mg Bebas 

75. Trifamol Tablet Parasetamol 500 mg Bebas 

76. Tropigesic Kaplet Parasetamol 500 mg Bebas 

77. Turpan  Tablet  Parasetamol 500mg  Bebas  

78. Varsemol Tablet Parasetamol 500 mg Bebas 

79. Zetamol Tablet Parasetamol 500 mg Bebas  
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