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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Swamedikasi menurut WHO (1998), merupakan pemilihan dan penggunaan 

obat modern, herbal maupun obat tradisional oleh individu untuk mengatasi 

penyakit atau gejala penyakit (Yulianto, 2014). Berdasarkan hasil riset Susenas 

tahun 2014, bahwa terdapat 89,42% orang sakit di provinsi Jawa Timur 

melakukan swamedikasi dengan pengobatan modern (BPS, 2016). Swamedikasi 

pada umumnya digunakan untuk mengobati penyakit ringan seperti, nyeri, 

demam, batuk, flu, diare, maag dan beberapa jenis penyakit kulit (Depkes RI, 

2006).  

 Dalam rangka mengobati penyakit ringan seperti nyeri dan demam yang 

dilakukan secara swamedikasi, telah dikeluarkan berbagai peraturan perundangan. 

Swamedikasi hanya boleh menggunakan obat yang termasuk dalam golongan obat 

bebas dan obat bebas terbatas. Semua obat yang termasuk dalam golongan obat 

bebas dan obat bebas terbatas wajib mencantumkan keterangan pada setiap 

kemasannya tentang kandungan zat berkhasiat, kegunaan, aturan pakai, dan 

pernyataan lain yang diperlukan (Rakhmawatie dan Anggraini, 2010). Salah satu 

obat bebas yang sering digunakan pada swamedikasi adalah parasetamol untuk 

menangani nyeri atau demam. Parasetamol merupakan metabolit dari Fenasetin 

yang digunakan sebagai zat antipiretik dan analgetik yang paling aman sebagai 

swamedikasi (Tjay dan Rahardja, 2007).  

 Berdasarkan hasil penelitian Shivamurthy (2015), 47% menggunakan 

parasetamol sebagai analgesik secara swamedikasi. Sakit kepala merupakan 

alasan yang paling umum untuk melakukan swamedikasi yakni sebesar 68,2%, 

nyeri badan (9,7%), nyeri punggung ringan (5,1%), demam (4,5%), nyeri sendi 

(3,8%), nyeri perut (3,8%), nyeri leher (1,9%), migran (1,2%), sakit gigi (0,6%), 

dan sakit telinga (0,6%). Berdasarkan penelitian Rakhmawatie dan Anggraini
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(2010), bahwa 33% menggunakan parasetamol sebagai analgesik. Sedangkan 

72,3% menggunaan parasetamol sebagai antipiretik. Parasetamol atau yang biasa 

disebut dengan acetaminophen digunakan secara luas sebagai analgesik dan 

antipiretik yang banyak dijumpai di toko- toko obat maupun sebagai obat resep. 

Walaupun parasetamol relatif aman digunakan pada dosis terapi, akan tetapi 

apabila digunakan secara berlebihan atau overdosis dapat menimbulkan kerusakan 

hepar dan ginjal berupa nekrosis sentrilobular dan tubulus proksimalis pada 

manusia dan hewan coba (Situmorang, 2010). 

Pemilihan dan penggunaan obat parasetamol oleh seseorang dipengaruhi 

oleh beberapa faktor. Dalam teori Lawrence Green terdapat 2 faktor utama yang 

mempengaruhi tingkat kesehatan individu atau kelompok yaitu faktor perilaku 

(behavior causes) dan faktor diluar perilaku (non-behavior causes). Dalam hal ini 

perilaku msayarakat dilihat dari penggunaan obat parasetamol dalam 

swamedikasi. Berdasarkan penelitian Rakhmawatie dan Anggraini, 2010, 

penggunaan obat parasetamol sebagai analgesik secara rasional sebanyak 43,3%; 

28,9% tidak rasional dalam mengobati rasa nyerinya karena langsung 

menggunakan obat penghilang rasa nyeri golongan obat keras seperti asam 

mefenamat dan antalgin/metampiron dan 27,85% masyarakat tidak menajwab. 

Penggunaan obat parasetamol sebagai antipiretik secara rasional sebanayak 

76,3%, sedangkan 14,4% tidak rasional dalam menggunakan obat untuk demam, 

diantaranya karena menggunakan obat yang tidak berkhasiat sebagai antipiretik 

seperti tolak angin. Ketidakrasionalan lain adalah pemakaian obat kombinasi flu 

untuk pengobatan demam. Sementara itu, 9,3% masyarakat tidak menjawab. 

Selanjutnya, perilaku itu sendiri dibentuk dari 3 faktor, salah satunya faktor 

predisposisi yang salah satunya mencakup tentang sikap (Notoatmojo, 2003).  

Sikap merupakan derajat afek positif atau negatif terhadap suatu objek 

psikologis. Menurut pendapat Notoatmodjo (2005), bahwa sikap merupakan 

reaksi yang masih tertutup, tidak dapat dilihat secara langsung. Sikap sendiri 

terdiri dari tiga komponen pokok yakni, komponen pertama meliputi: kepercayaan 

atau keyakinan, ide dan konsep terhadap suatu objek. Komponen kedua meliputi 

kehidupan emosional atau evaluasi individu terhadap suatu objek. Komponen 

yang terakhir ialah kecenderungan untuk bertindak, maksudnya sikap merupakan
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komponen yang mendahului tindakan atau perilaku terbuka (Yulianto, 2014). 

Berdasarkan penelitian Shivamurthy (2015), sikap terhadap pengobatan sendiri 

ditemukan bahwa 91,97% merasa bahwa pengobatan sendiri atau swamedikasi 

merupakan bagian dari perawatan diri, 4,8% memberitahukan pengobatan sendiri 

kepada teman, dan 3,2% pengalaman swamedikasi sebelumnya.  

Dari gambaran tersebut maka akan dilakukan penelitian pengaruh sikap 

terhadap penggunaan  obat parasetamol rasional dalam swamedikasi di Kelurahan 

Kidul dalem Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan. Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui pengaruh sikap terhadap penggunaan obat parasetamol 

rasional dalam swamedikasi di Kelurahan Kidul dalem Kecamatan Bangil 

Kabupaten Pasuruan.  

1.2 Rumusan Masalah 

Apakah ada pengaruh sikap terhadap penggunaan obat parasetamol rasional 

dalam swamedikasi pada masyarakat Kelurahan Kidul dalem Kecamatan Bangil 

Kabupaten Pasuruan? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Mengetahui adanya pengaruh sikap terhadap penggunaan obat parasetamol 

rasional dalam swamedikasi pada masyarakat Kelurahan Kidul dalem Kecamatan 

Bangil Kabupaten Pasuruan. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Dapat mengidentifikasi sikap masyarakat tentang obat parasetamol  

rasional pada masyarakat Kelurahan Kidul dalem Kecamatan Bangil 

Kabupaten Pasuruan. 

2. Dapat mengidentifikasi penggunaan obat parasetamol rasional pada 

masyarakat Kelurahan Kidul dalem Kecamatan Bangil Kabupaten 

Pasuruan. 

3. Dapat menjelaskan pengaruh sikap terhadap penggunaan obat parsetamol 

rasional dalam swamedikasi pada masyarakat Kelurahan Kidul dalem 

Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan. 



 

 

 

 

 

 

 

                                     

4 
 

 

1.4 Hipotesis 

H0= Tidak ada pengaruh sikap terhadap penggunaan obat parasetamol 

rasional dalam swamedikasi pada masyarakat Kelurahan Kidul dalem 

Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan. 

H1= Ada pengaruh sikap terhadap penggunaan obat parasetamol rasional 

dalam swamedikasi pada masyarakat Kelurahan Kidul dalem 

Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan. 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat Bagi Masyarakat  

Sebagai masukan bagi masyarakat agar dapat terus meningkatkan 

penggunaan obat parsetamol rasional dalam swamedikasi demi keamanan dan 

keefektifan penggunaan obat. 

1.5.2 Manfaat Bagi Peneliti 

(1) Untuk mengetahui pengaruh sikap terhadap penggunaan obat parasetamol 

rasional dalam swamedikasi pada masyarakat Kelurahan Kidul dalem 

Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan. 

(2) Memberikan informasi lebih lanjut terkait penggunaan obat parasetamol 

rasional dalam swamedikasi pada masyarakat Kelurahan Kidul dalem 

Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan. 

 


