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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Lanjut Usia 

2.1.1 Definisi Lanjut Usia 

Usia lanjut sebagai tahap akhir siklus kehidupan merupakan tahap 

perkembangan normal yang akan dialami oleh setiap individu yang mencapai usia 

lanjut dan merupakan kenyataan yang tidak dapat dihindari. Usia lanjut adalah 

kelompok orang yang sedang mengalami suatu proses perubahan yang bertahap 

dalam jangka waktu beberapa dekade (Notoatmodjo, 2011). Konteks kebutuhan 

tersebut dihubungkan secara biologi, sosial, dan ekonomi, dan dikatakan usia lanjut 

dimulai paling tidak saat masa puber dan prosesnya berlangsung sampai kehidupan 

dewasa (Depkes RI, 1998). 

Batasan usia lanjut didasarkan atas Undang-Undang No.13 Tahun 1998 

adalah 60 tahun. Namun, berdasarkan pendapat beberapa ahli dalam program 

kesehatan Usia Lanjut, Departemen Kesehatan (DepKes) membuat pengelompokan 

sebagai berikut: 

1. Kelompok Pertengahan Umur (45-54 tahun) 

Kelompok usia dalam masa virilitas (masa yang menampakkan keperkasaan 

fisik dan kematangan jiwa). 

2. Kelompok Usia Lanjut Dini (55-64 tahun) 

Kelompok dalam masa prasenium, yaitu kelompok yang mulai memasuki 

usia lanjut. 

3. Kelompok Usia Lanjut (65 tahun keatas) 

Kelompok dalam masa senium. 

4. Kelompok Usia Lanjut dengan Resiko Tinggi (Lebih dari 70 tahun) 

Kelompok usia lanjut yang hidup sendiri, terpencil, menderita penyakit berat 

atau cacat. 

Sedangkan menurut World Health Organization (WHO), lanjut usia meliputi: 

1. Usia pertengahan (middle age) adalah kelompok usia 45-59 tahun. 

2. Usia lanjut (elderly) adalah kelompok usia antara 60-70 tahun. 

3. Usia lanjut tua (old) adalah kelompok usia antara 75-90 tahun. 
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4. Usia sangat tua (very old) adalah kelompok usia di atas 90 tahun. 

Dalam Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 5 tahun 2007, dijelaskan juga 

pembagian lanjut usia yang dibahas dalam bab 1 tentang ketentuan umum yang 

meliputi: 

1. Lansia Potensial adalah Lansia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan 

/atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan / atau jasa. 

2. Lansia Tidak Potensial adalah Lansia yang tidak berdaya mencari nafkah 

sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain. 

3. Lansia Terlantar adalah Lansia yang karena suatu sebab tidak dapat 

memenuhi kebutuhan pokoknya baik rohani, jasmani maupun sosialnya. 

 

2.1.2 Problem Kesehatan Lanjut Usia 

Angka harapan hidup penduduk usia lanjut perempuan berhubungan dengan 

pengaruh hormonal pada wanita usia reproduktif di mana hormon estrogen 

mempunyai peranan sebagai pelindung yang menyebabkan angka harapan hidup 

waktu lahir untuk perempuan lebih tinggi daripada laki-laki. Namun, pada laki-laki 

peranan estrogen sangat sedikit dan juga mempunyai beban kerja fisik yang lebih 

berat selain perilaku merokok dan kebiasaan makan yang kurang berimbang. 

Dengan meningkatkannya usia harapan hidup masyarakat Indonesia saat ini 

membuat jumlah penduduk yang tergolong lanjut usia (lansia) semakin meningkat. 

Ini menimbulkan permasalahan tersendiri yang menyangkut aspek kesehatan dan 

kesejahteraan mereka (Notoatmodjo, 2011). 

Aspek kesehatan pada lansia ditandai dengan adanya perubahan faal akibat 

proses menua meliputi: (Depkes, 2005). 

1) Gangguan penglihatan, yang biasanya disebabkan oleh degenerasi makular 

senilis, katarak dan glaukoma. Secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut: 

a) Degenerasi macular senilis 

Tanda utama dari degenerasi pada makula adalah didapatkan adanya 

bintik-bintik abu-abu atau hitam pada pusat lapangan pandang. Kondisi 

ini biasanya berkembang secara perlahan-lahan, tetapi kadang 

berkembang secara progresif, sehingga menyebabkan kehilangan 

penglihatan yang sangat berat pada satu atau kedua bola mata. 
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Penyebab penyakit ini dicetuskan oleh rangsangan cahaya berlebihan 

(Sidarta, 2002).  

b) Katarak 

Katarak adalah proses memburamnya lensa mata karena sebab apapun. 

Katarak dapat dibagi berdasarkan penyebabnya. Penyebab utama 

penyakit ini diakibatkan karena penggunaan steroid yang lama, radiasi 

maupun trauma. Jika tidak ditemukan penyebabnya, biasaya disebut 

idiopatik akibat proses menua (Whitcher, 2007). 

c) Glaukoma 

Glaukoma dapat terjadi secara primer ataupun sekunder. Glaukoma 

primer umumnya bilateral sedangkan glaukoma sekunder umumnya 

unilateral dan disebabkan oleh penyakit lain ataupun keracunan. Obat 

yang sering menyebabkan glaukoma adalah steroid. Peningkatan 

tekanan di dalam bola mata dapat terjadi secara akut maupun 

mendadak. Gejalanya adalah kabur penglihatan disertai nyeri, pusing, 

muntah dan kemerahan pada mata (Whitcher, 2007). 

2) Gangguan pendengaran, yang meliputi presbikusis dan gangguan komunikasi 

(Whitcher, 2007). 

a) Presbikusis 

Gangguan pendengaran pada lansia disebut presbikusis. Laki-laki 

umumnya lebih sering menderita presbikusis daripada perempuan. 

b) Gangguan Komunikasi 

Gangguan komunikasi dapat timbul akibat pembicaraan terjadi dalam 

interferensi karena terganggu suara lain, sumber suara mengalami 

distorsi dan kondisi akustik ruangan yang tidak sempurna seperti ruang 

pertemuan yang berdinding mudah memantulkan suara. 

3) Perubahan komposisi tubuh 

Dengan bertambahnya usia maka massa bebas lemak (terutama terdiri atas 

otot) berkurang 6,3% berat badan per dekade seiring dengan penambahan 

massa lemak 2% per dekade. Massa air mengalami penurunan sebesar 2,5% 

per dekade (Tamher, 2009). 

 



 

 

 

 

 

 

 

                                     

8 

 

 

4) Saluran cerna 

Dengan bertambahnya usia maka jumlah gigi berangsur-angsur berkurang 

karena tanggal atau ekstraksi atas indikasi tertentu. Ketidaklengkapan alat 

cerna mekanik tentu mengurangi kenyamanan makan serta membatasi jenis 

makanan yang dapat dimakan. Produksi air liur dengan berbagai enzim yang 

terkandung di dalamnya juga mengalami penurunan. Selain mengurangi 

kenyamanan makan, kondisi mulut yang kering juga mengurangi kelancaran 

saat makan (Depkes, 2005). 

5) Hepar 

Hati mengalami penurunan aliran darah sampai 35% pada usia 80 tahun ke 

atas, sehingga obat-obatan yang memerlukan proses metabolisme pada organ 

ini harus ditentukan dosisnya secara seksama agar pada lansia terhindar dari 

efek samping yang tidak diinginkan (Depkes, 2005). 

6) Ginjal 

Ginjal merupakan alat untuk mengeluarkan sisa metabolism tubuh melalui air 

seni. Darah masuk ke ginjal kemudian disaring untuk terkecil ginjal yang 

disebut nefron. Pada lansia terjadi penurunan jumlah nefron sebesar 5-7% per 

dekade mulai usia 25 tahun. Hal ini mengakibatkan berkurangnya 

kemampuan ginjal untuk mengeluarkan sisa metabolisme melalui air seni 

termasuk sisa obat-obatan (Depkes, 2005). 

7) Sistem kardiovaskular 

Perubahan pada jantung dapat terlihat dari bertambahnya jaringan kolagen, 

ukuran miokard bertambah, jumlah miokard berkurang, dan jumlah air 

jaringan berkurang. Selain itu, akan terjadi pula penurunan jumlah sel-sel 

pacu jantung serta serabut berkas Hie dan Purkinye. Keadaan tersebut akan 

mengakibatkan menurunnya kekuatan dan kecepatan kontraksi miokard 

disertai memanjangnya waktu pengisian diastolic. Hasil akhirnya adalah 

berkurangnya fraksi ejeksi sampai 10-20% (Depkes, 2005). 

8) Sistem pernafasan 

Kemampuan pegas dinding dada dan kekuatan otot pernafasan akan menurun 

seiring dengan penambahan usia. Sendi-sendi tulang iga akan menjadi kaku. 

Keadaan-keadaan tersebut mengakibatkan penurunan laju ekspirasi paksa 
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satu detik sebesar ±0,2 liter/dekade serta berkurangnya kapasitas vital. Sistem 

pertahanan yang terdiri atas gerak bulu getar, leukosit, dan antibody serta 

refleks batuk akan menurun. Hal tersebut menyebabkan warga usia lanjut 

lebih rentan terhadap infeksi (Depkes, 2005). 

9) Sistem hormonal 

Produksi testosteron dan sperma menurun mulai usia 45 tahun tetapi tidak 

mencapai titik nadir. Pada usia 70 tahun, seorang laki-laki masih memiliki 

libido dan mampu melakukan kopulasi. Pada wanita, karena jumlah ovum 

dan folikel yang sangat rendah maka kadar estrogen akan sangat menurun 

setelah menopause (usia 45-50 tahun). Keadaan ini menyebabkan dinding 

rahim menipis, selaput lender mulut rahim dan saluran kemih menjadi kering. 

Pada wanita yang sering melahirkan keadaan di atas akan memperbesar 

kemungkinan terjadinya inkontinensia (Depkes, 2005). 

10) Sistem muskuloskeletal 

Dengan bertambahnya usia maka jelas terhadap sendi dan sistem 

muskuloskeletal semakin banyak. Sebagai respopreparatif maka dapat terjadi 

pembentukan tulang baru, penebalan selaput sendi dan firosin. Ruang lingkup 

gerak sendi yang berkurang dapat diperberat pula dengan tendon yang 

semakin kaku (Depkes, 2005). 

 

2.1.3 Perubahan Fisiologis pada Lansia 

Geriatri juga telah mengalami perubahan dalam hal farmakokinetik dan 

farmakodinamik obat. Perubahan farmakokinetik yang terjadi karena adanya 

penurunan kemampuan absorbsi yang disebabkan oleh perubahan dari saluran 

gastrointestinal, perubahan distribusi terkait dengan penurunan cardiac output dan 

ikatan protein-obat, perubahan metabolisme karena penurunan fungsi hati dan atau 

ginjal, serta penurunan laju ekskresi karena terjadinya penurunan fungsi ginjal. 

Obat harus berada pada tempat kerjanya dengan konsentrasi yang tepat untuk 

mencapai efek terapetik yang didapatkan. Perubahan-perubahan farmakokinetik 

pada pasien lanjut usia memiliki peranan penting dalam bioavailabilitas obat 

tersebut (Kimble et al, 2005). 
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Proses-proses farmakokinetik obat pada usia lanjut dijelaskan pada uraian di 

bawah ini: (Anonim, 2009). 

a) Absorbsi 

Penundaan pengosongan lambung, reduksi sekresi asam lambung dan 

aliran darah oragan absorbsi secara teoritis berpengaruh pada absorbsi itu 

sendiri. Namun pada kenyataannya perubahan yang terkait pada usia ini tidak 

berpengaruh secara bermakna terhadap bioavailabilitas total obat yang 

diabsorbsi. Beberapa pengecualian termasuk pada digoksin dan obat dan 

substansi lain (misal thiamin, kalsium, besi dan beberapa jenis gula). 

b) Distribusi 

Faktor-faktor yang menentukan distribusi obat termasuk komposisi 

tubuh, ikatan plasma-protein dan aliran darah organ dan lebih spesifik lagi 

menuju jaringan, semuanya akan mengalami perubahan dengan 

bertambahnya usia, akibatnya konsentrasi obat akan berbeda pada pasien 

lanjut usia jika dibandingkan dengan pasien yang lebih muda pada pemberian 

dosis obat yang sama. 

c) Komposisi Tubuh 

Pertambahan usia dapat menyebabkan penurunan total air. Hal ini 

menyebabkan terjadinya penurunan volume distribusi obat yang larut air 

sehingga konsentrasi obat dalam plasma meningkat. Pertambahan usia juga 

akan meningkatkan massa lemak tubuh. Hal ini akan menyebabkan volume 

distribusi obat larut lemak meningkat dan konsentrasi obat dalam plasma 

turun namun terjadi peningkatan durasi obat (misal golongan benzodiazepin) 

dari durasi normalnya. 

d) Ikatan Plasma Protein 

Seiring dengan pertambahan usia, albumin manusia juga akan turun. 

Obat-obatan dengan sifat asam akan berikatan dengan protein albumin 

sehingga menyebabkan obat bentuk bebas akan meningkat pada pasien 

geriatric. Saat obat bentuk bebas berada dalam jumlah yang banyak maka 

akan mengakibatkan peningkatan konsentrasi obat dalam plasma meningkat. 

Hal ini menyebabkan kadar obat tersebut dapat melampaui konsentrasi toksis 

minimum (terlebih untuk obat-obatan paten). 
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e) Aliran Darah pada Organ 

Penurunan aliran darah organ pada lansia akan mengakibatkan 

penurunan perfusi darah. Pada pasien geriatri penurunan perfusi darah terjadi 

sampai dengan 45%. Hal ini akan menyebabkan penurunan distribusi obat ke 

jaringan sehingga efek obat akan menurun. 

f) Eliminasi 

Metabolisme hati dan eskresi ginjal adalah mekanisme penting yang 

terlibat dalam proses eliminasi.  Efek dosis obat tunggal akan diperpanjang 

dan pada keadaan steady state akan meningkat jika kedua mekanisme 

menurun. 

 

2.2 Panti Werdha 

2.2.1 Definisi Panti Werdha 

Menurut Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2007 tentang Kesejahteraan Lanjut 

Usia dijelaskan bahwa Panti Werdha adalah sistem pelayanan kesejahteraan bagi 

Lansia yang terlantar. 

Definisi lain panti werdha adalah tempat dimana berkumpulnya orang-orang 

lanjut usia yang baik secara sukarela ataupun diserahkan oleh keluarga untuk diurus 

segala keperluannya. Dimana beberapa tempat ini ada yang dikelola oleh 

pemerintah baik pihak swasta. Dan ini sudah merupakan kewajiban negara untuk 

menjaga dan memelihara setiap warga negaranya sebagaimana tercantum dalam 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1996 (Direktorat Jenderal Departemen Hukum 

dan HAM, 1996). 

 

2.2.2 Tujuan Panti Werdha 

Tujuan utama panti werdha adalah untuk menampung manusia lanjut usia 

dalam kondisi sehat dan mandiri yang tidak memiliki tempat tinggal dan keluara 

atau yang memiliki keluarga namun dititipkan karena ketidakmampuan keluarga 

untuk merawat manula. 
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2.2.3 Jenis-jenis Panti Werdha Berdasarkan Kepemilikan 

1) Panti werdha 

Panti Sosial ini berada di dalam lingkungan Direktorat Pelayanan Sosial 

Lanjut Usia Departemen Sosial Republik Indonesia. Biasanya Panti 

Sosial ini tidak memungut biaya dari manula atau biasanya bersubsidi 

dan memiliki donatur spontanitas. Panti jompo ini menyediakan 

fasilitas, sandang, pangan dan papan sesuai dengan kebutuhan kaum 

manula. Kebanyakan penghuni manula disini adalah yang terlantar, 

tidak memiliki cukup nafkah dan mandiri. 

2) Panti Jompo Milik Swasta/Yayasan 

Panti Sosial ini tidak berada di dalam lingkungan Dirketorat Pelayanan 

Sosial Lanjut Usia. Bersifat berdiri sendiri dan dimiliki oleh yayasan 

sosial yang mengorganisir panti secara langsung. Panti Sosial ini 

memiliki standar iuran yang bersifat wajib namun sesuai dengan 

kemampuan keungan manula dan memiliki donator tetap dan juga 

donator spontanitas. Panti ini menyediakan fasilitas, sandang, pangan 

dan papan sesuai dengan kebutuhan kaum manula. Kebanyakan 

penghuni manula disini biasanya yang memiliki keluarga namun tidak 

cakap untuk mengurus manula. 

 

2.2.4 Standarisasi Panti Werdha 

Standarisasi panti telah dituangkan dalam Lampiran KepMenSos NO: 

50/HUK/2004 tentang Standarisasi Panti Sosial dan Pedoman Akreditasi Panti 

Sosial, sebagai landasan untuk menetapkan standar pelayanan panti. 

Standar panti sosial adalah ketentuan yang memuat kondisi dan kinerja 

tertentu bagi penyelenggaraan sebuah panti sosial atau lembaga pelayanan sosial 

lainnya yang sejenis. Adapun yang dimaksud dengan panti sosial adalah lembaga 

pelayanan kesejahteraan sosial yang memiliki tugas dan fungsi untuk meningkatkan 

kualitas SDM dan memberdayakan para penyandang mental maupun sosial. 
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Standar umum sebagaimana dimaksud adalah: 

1. Kelembagaan, meliputi 

a. Legalitas Organisasi. Mencakup bukti legalitas dari instansi yang 

berwenang dalam rangka memperoleh perlindungan dan pembinaan 

profesionalnya 

b. Visi dan Misi 

c. Organisasi dan tata kerja 

2. Sumber daya manusia, mencakup 2 aspek: 

a. Aspek penyelenggara panti terdiri dari unsur pimpinan, unsur 

operasional, dan unsur penunjang 

b. Pengembangan personil panti 

3. Sarana Prasarana, mencakup: 

a. Pelayanan teknis, mencakup peralatan asesmen, bimbingan sosial, 

keterampilan fisik dan mental 

b. Perkantoran, memiliki ruang kantor, ruang rapat, ruang tamu, dan lain-

lain 

c. Umum, memiliki ruang makan, ruang tidur, kamar mandi, dan lain-lain 

4. Pembiayaan 

Memiliki anggaran yag berasal dari sumber tetap maupun tidak tetap 

5. Pelayanan Sosial Dasar 

Untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari manula, meliputi: makan, tempat 

tinggal, pakaian, pendidikan dan kesehatan. 

6. Monitoring dan Evaluasi 

a. Monev proses, yakni penilaian terhadap proses pelayanan yang 

diberikan kepada manula 

b. Monev hasil, yakni monitoring dan evaluasi terhadap manula, untuk 

melihat tingkat pencapaian dan keberhasilan manula setelah 

memperoleh proses pelayanan 

 

2.3 Pengelolaan Obat 

Pengelolaan obat merupakan satu aspek manajemen yang penting, oleh 

karena ketidakefisiensinya akan memberi dampak yang negatif terhadap sarana 
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kesehatan baik secara medis maupun ekonomis. Pengelolaan obat meliputi tahap-

tahap perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian serta penggunaan 

yang saling terkait satu sama lainnya, sehingga harus terkoordinasi dengan baik 

agar masing-masing dapat berfungsi secara optimal. Ketidakterkaitan antara 

masing-masing tahap akan mengakibatkan tidak efisiennya sistem suplai dan 

penggunaan obat yang ada (Indrawati dkk, 2001). 

Pengelolaan obat adalah tahapan kompleks yang terdiri dari beberapa proses 

yang dilakukan. Pengelolaan obat merupakan suatu proses yang rumit melibatkan 

pemilihan obat yang benar sehingga dapat menjamin bahwa pasien dapat 

memperoleh dan menggunakan obat dengan benar serta mengevaluasi efek pada 

pasien. Pada Modul Materi Pelatihan Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan 

Memilih Obat Bagi Tenaga Kesehatan, terdapat informasi pengelolaan obat secara 

rasional yang terdiri dari mendapatkan, menggunakan, menyimpan dan membuang 

obat. Modul ini digunakan untuk meningkatkan wawasan pengetahuan mengenai 

pengelolaan obat secara rasional di rumah tangga, dimana peserta terdiri dari ibu 

rumah tangga yang dapat bertindak sebagai pasien dan sebagai caregiver untuk 

anggota keluarga lain (Departemen Kesehatan RI, 2008). 

Pengelolaan obat meliputi tahap-tahap perencanaan, pengadaan, 

penyimpanan, pendistribusian serta penggunaan yang saling terkait satu sama 

lainnya, sehingga harus terkoordinasi dengan baik agar masing-masing dapat 

berfungsi secara optimal. Ketidakterkaitan antara masing-masing tahap akan 

mengakibatkan tidak efisiennya sistem suplai dan penggunaan obat yang ada 

(Indrawati dkk, 2001). Menurut Quick, et all (1997), pengelolaan obat meliputi 

tahap seleksi, pengadaan, distribusi, dan penggunaan, yang didukung oleh 

manajemen organisasi, keuangan, informasi manajemen dan SDM. Setelah proses 

seleksi dan pengadaan logistik, tahap yang tidak kalah penting adalah proses 

penyimpanan dan distribusi obat sampai ke tangan pasien. 

Manajemen obat dilakukan dalam empat tahap utama, yang saling terkait dan 

diperkuat oleh sistem pendukung pengelolaan yang tepat. Dari pemilihan obat 

kemudian pengadaan, penyimpanan dan distribusi, hingga akhirnya penggunaan 

obat. Dalam siklus manajemen obat ini diperlukan pula penunjang yang tepat 

meliputi pembiayaan, organisasi serta sumber daya manusia. Dalam kegiatan 
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selection: Fungsi seleksi/ pemilihan obat dan perbekalan kesehatan adalah untuk 

menentukan obat dan perbekalan kesehatan yang digunakan benar-benar diperlukan 

sesuai dengan jumlah penduduk dan pola penyakit di daerah. Beberapa kriteria yang 

digunakan dalam memilih obat dan sediaan meliputi (WHO, 2004) : 

1. Harga obat ataupun sediaan yang terjangkau dan cost-effective sehingga dapat 

mengoptimalkan penggunaan dalam hal anggaran ekonominya 

2. Memiliki obat untuk penyakit-penyakit yang umum, penyakit ringan, 

sicknesses dan lainnya pada tingkat perawatan yang tersedia 

3. Tersedianya obat yang aman dan efektif 

Dari penjelasan di atas, pengelolaan obat yang melibatkan pasien meliputi 

cara mendapatkan obat, cara menggunakan obat, cara penyimpanan obat, dan cara 

memperlakukan obat sisa. 

 

2.3.1 Cara Mendapatkan Obat 

Masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan dan obat dari rumah 

sakit, puskesmas, pustu dan poskesdes atau membeli obat sendiri di apotek atau 

toko obat berizin. Pasien dapat memperoleh obat dari resep ataupun non resep. 

Pada waktu menerima obat dari petugas kesehatan di rumah sakit, puskesmas, 

apotek, atau toko obat, diwajibkan melakukan pemeriksaan fisik obat dan mutu obat 

yang meliputi: Jenis dan jumlah obat, Kemasan obat, Kadaluarsa obat, Kesesuaian 

etiket meliputi nama, tanggal, dan aturan pakai. 

 

2.3.1.1 Resep 

Resep adalah permintaan tertulis dari dokter: dokter gigi, dokter hewan 

kepada apoteker untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi pasien sesuai 

peraturan perundangan yang berlaku (Anonim, 2004). 

Resep merupakan bagian terpenting sebelum pasien menerima obat. Dalam 

alur pelayanan resep, apoteker wajib melakukan skrining resep yang meliputi 

skrining administrasi, kesesuaian farmasetis, dan kesesuian klinis untuk menjamin 

legalitas suatu resep dan meminimalkan kemungkinan terjadinya kesalahan 

pengobatan. Dokter harus menulis resep dengan lengkap dan jelas untuk 

menghindari salah presepsi antara penulis dan pembaca resep. (Cohen, 1999). 
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2.3.1.2 Non-Resep (Swamedikasi) 

Swamedikasi atau self medication adalah penggunaan obat-obatan tanpa 

resep oleh seseorang atas inisiatifnya sendiri (FIP, 1999). Dasar hukum 

swamedikasi adalah peraturan Menteri Kesehatan No. 919 Menkes/Per/X/1993. 

Secara sederhana, dapat dijelaskan bahwa swamedikasi merupakan salah satu 

upaya yang sering dilakukan oleh seseorang dalam mengobati gejala sakit atau 

penyakit yang sedang dideritanya tanpa terlebih dahulu melakukan konsultasi 

kepada dokter. Namun penting untuk dipahami bahwa swamedikasi yang tepat, 

aman,dan rasional tidak dengan cara mengobati tanpa terlebih dahulu mencari 

informasi umum yang bisa diperoleh tanpa harus melakukan konsultasi dengan 

pihak dokter. Adapun informasi umum dalam hal ini bisa berupa etiket atau brosur. 

Selain itu, informasi tentang obat bisa juga diperoleh dari apoteker pengelola 

apotek, utamanya dalam swamedikasi obat keras yang termasuk dalam daftar obat 

wajib apotek (Depkes RI., 2006; Zeenot, 2013). 

Apabila dilakukan dengan benar, maka swamedikasi merupakan sumbangan 

yang sangat besar bagi pemerintah, terutama dalam pemeliharaan kesehatan secara 

nasional (Depkes RI, 2008). 

 

2.3.2 Penggunaan Obat 

Proses penggunaan obat dimulai dengan penetapan diagnosis dan penulisan 

resep obat yang rasional (diagnosis, dosis, dan lama pemberian tepat, harga murah) 

oleh dokter. Dihindari peresepan yang tidak rasional (polifarmasi, penggunaan 

salah/tidak efektif). Selanjutnya petugas kamar obat atau apotek akan menyerah kan 

obat sesuai yang ditulis dalam resep kepada pasien. Yang perlu diperhatikan dalam 

kegiatan ini adalah pengemasan obat, pemberian label dan informasi kepada pasien 

tentang bagaimana cara pemberian obat & dosis sehingga akan membuat pasien 

patuh/taat dalam mengkonsumsi obat. 

Menggunakan obat yang tidak tepat dapat berakibat buruk pada kesehatan 

pasien. Penggunaan obat yang baik didasarkan aturan yang disampaikan dokter atau 

apoteker. Karena tidak semua obat penggunaannya sama, bahkan hampir semua 

obat berbeda penggunaannya berdasarkan jenis dan kondisi pasien. 
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Penggunaan obat yang benar digunakan sesuai dengan petunjuk penggunaan, 

pada saat yang tepat dan dalam jangka waktu yang sesuai (Departemen Kesehatan 

RI, 2007). Penggunaan obat berpedoman pada penggunaan obat yang rasional, 

dimana mengacu pada prinsip ketepatan indikasi, ketepatan obat, ketepatan dosis, 

ketepatan aturan pakai, serta ketepatan pasien. Ketepatan dosis dapat dilihat dari 

terpenuhinya tepat jumlah, tepat cara pemberian, tepat interval waktu pemberian, 

dan tepat lama penggunaan (Departemen Kesehatan RI, 2008). 

Informasi yang menunjang dalam penggunaan obat secara rasional yaitu cara 

minum obat yang sesuai etiket atau brosur serta waktu minum obat sesuai yang 

dianjurkan, penggunaan obat bebas dan bebas terbatas yang tidak digunakan secara 

terus menerus, penghentian penggunaan obat bila tidak memberikan efek atau 

menimbulkan efek yang tidak diinginkan, serta memeriksa tanggal kadaluarsa 

(Departemen Kesehatan RI, 2008). 

 

2.3.3 Penyimpanan Obat 

Penyimpanan adalah kegiatan pengamanan dengan cara menempatkan obat-

obatan yang diterima pada tempat yang dinilai aman. Penyimpanan bertujuan 

memelihara mutu obat, mencegah kehilangan/kerusakan/pencurian/terbuang, 

menghindari penggunaan obat yang salah, menjaga kelangsungan persediaan, dan 

memudahkan pencarian dan pengawasan (Kemenkes RI, 2011). 

Cara penyimpanan obat yang tepat berpengaruh pada stabilitas obat yang 

digunakan. Penyimpanan obat dapat mempengaruhi potensi dari obat itu sendiri. 

Penyimpanan obat yang tidak tepat dapat merusak zat aktifnya, sehingga akan 

hilang khasiatnya bahkan mungkin bisa berbahaya bagi kesehatan (Kemenkes RI, 

2011). 

Cara penyimpanan obat di rumah tangga sebagai berikut: 

Umum: 

1. Jauhkan dari jangkauan anak – anak.  

2. Simpan obat dalam kemasan asli dan dalam wadah tertutup rapat. 

3. Simpan obat ditempat yang sejuk dan terhindar dari sinar matahari 

langsung atau ikuti aturan yang tertera pada kemasan.  
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4. Jangan tinggalkan obat di dalam mobil dalam jangka waktu lama karena 

suhu yang tidak stabil dalam mobil dapat merusak sediaan obat.  

5. Jangan simpan obat yang telah kadaluarsa.  

Khusus :  

1. Tablet dan kapsul  

Jangan menyimpan tablet atau kapsul ditempat panas dan atau lembab.  

2. Sediaan obat cair  

Obat dalam bentuk cair jangan disimpan dalam lemari pendingin 

(freezer) agar tidak beku kecuali disebutkan pada etiket atau kemasan 

obat.  

3. Sediaan obat vagina dan ovula 

Sediaan obat untuk vagina dan anus (ovula dan suppositoria) disimpan 

di lemari es karena dalam suhu kamar akan mencair.  

4. Sediaan Aerosol / Spray  

Sediaan obat jangan disimpan di tempat yang mempunyai suhu tinggi 

karena dapat menyebabkan ledakan. 

 

2.3.4 Perlakuan Terhadap Obat Sisa 

Obat memiliki batas waktu untuk dapat memberi efek terapi optimal, maka 

obat sisa yang sudah tidak lagi digunakan harus disimpan di suatu tempat obat yang 

terpisah dari penyimpanan barang-barang lain dan tidak mudah dijangkau oleh 

anak-anak. Tetapi apabila obat tersebut sudah rusak, maka obat harus dimusnahkan, 

agar tidak digunakan oleh orang lain yang tidak mengetahui mengenai masalah obat 

(Kemenkes RI, 2011). 

Pembuangan obat dapat dilakukan apabila obat rusak akibat penyimpanan 

yang lama atau kadaluwarsa. Obat yang rusak dibuang dengan cara:  

4. Penimbunan di dalam tanah  

Hancurkan obat dan timbun di dalam tanah 

5. Pembuangan ke saluran air 

Untuk sediaan cair, encerkan sediaan dan buang kedalam saluran air. 

Selain dari pembuangan obatnya, terdapat kemasan obat yang harus 

diperhatikan juga untuk pembuangannya. Apabila Wadah berupa botol atau pot 
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plastik maka terlebih dahulu lepaskan etiket obat, dan tutup botol, kemudian 

dibuang di tempat sampah, hal ini untuk menghindari penyalahgunaan bekas wadah 

obat, sedangkan bila wadah berupa boks/dus/tube maka Gunting dahulu kemudian 

dibuang (DepKes RI, 2008) 

 

2.4 Metode Wawancara (Notoatmodjo, 2010) 

2.4.1 Pengertian Wawancara 

Wawancara adalah suatu metode yang dipergunakan untuk mengumpulkan 

data, dimana peneliti mendapatkan keterangan atau informasi secara lisan dari 

seseorang sasaran penelitian (responden), atau bercakap-cakap berhadapan muka 

dengan orang tersebut (face to face). Jadi data tersebut diperoleh langsung dari 

responden melalui suatu pertemuan atau percakapan. 

 

2.4.2 Jenis Wawancara 

Dilihat dari bentuknya, wawancara dapat dibedakan menjadi beberapa 

macam, antara lain: 

a. Wawancara Tidak Terpimpin (Non Directive or Unguined Interview) 

Wawancara tidak terpimpin ini diartikan tidak ada pokok persoalan yang 

menjadi fokus dalam wawancara tersebut, sehingga dalam wawancara ini 

pertanyaan yang dikemukan tidak sistematis. Oleh karena itu wawancara ini 

tidak mempergunakan pedoman yang tegas. 

b. Wawancara terpimpin (Structured Interview) 

Interview jenis ini dilakukan berdasarkan pedoman-pedoman berupa kuisoner 

yang telah disiapkan sebelumnya, sehingga interviewer hanya membacakan 

pertanyaan-pertanyaan yang sudah tersusun sedemikian rupa. 

c. Wawancara Bebas Terpimpin 

Wawancara jenis ini mempunyai ciri keluwesan tetapi arah yang jelas. 

Meskipun terdapat unsur kebebasan, tetapi ada pengarah pembicaraan secara 

tegas dan mengarah. 

d. Free Talk dan Diskusi 

Apabila dalam suatu wawancara terjadi suatu hubungan yang sangat terbuka 

antara interviewer dan interviewee, maka kedua belah pihak menduduki 
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dwifungsi yakni masing-masing sebagai “information hunter” dan 

“information supplier”, dalam situasi demikian berlangsung suatu “free talk” 

atau berbicara bebas, disini interviewer sebenarnya bukan hanya bertindak 

sebagai pencari data, tetapi juga sebagai sugester, motivator, dan educator 

sekaligus. 

 


