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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1    Tinjauan Tentang Lanjut Usia 

2.1.1 Definisi Lanjut Usia 

Menurut World Health Organisation (WHO), lansia adalah seseorang yang 

telah memasuki usia 60 tahun keatas. Lansia merupakan kelompok umur pada 

manusia yang telah memasuki tahapan akhir dari fase kehidupannya. Kelompok 

yang dikategorikan lansia ini akan terjadi suatu proses yang disebut Aging Process 

atau proses penuaan. (Nauli et al., 2014). 

Lansia adalah keadaan yang ditandai oleh kegagalan seseorang untuk 

mempertahankan keseimbangan terhadap kondisi stres fisiologis. Kegagalan ini 

berkaitan dengan penurunan daya kemampuan untuk hidup serta peningkatan 

kepekaan secara individual (Efendi, 2009). Ada pula yang menjelaskan bahwa usia 

lanjut adalah kelompok orang yang sedang mengalami proses perubahan yang 

bertahap dalam jangka waktu beberapa dekade (Notoatmodjo, 2011). 

Menurut Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2007 tentang Kesejahteraan Lanjut 

Usia dijelaskan bahwa lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 

(enam puluh) tahun atau lebih. Lansia dibedakan menjadi 3 yaitu lansia potensial 

adalah lansia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan/ atau kegiatan yang 

dapat menghasilkan barang dan/ atau jasa, lansia tidak potensial adalah lansia yang 

tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang 

lain, dan lansia terlantar adalah lansia yang karena suatu sebab tidak dapat 

memenuhi kebutuhan pokoknya baik rohani, jasmani maupun sosialnya. 

 

2.1.2 Pengelompokan Lanjut Usia 

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 membuat pengelompokan seperti di 

bawah ini (Notoatmodjo, 2007):  
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a. Kelompok Pertengahan Umur  

Kelompok usia dalam masa verilitas, yaitu masa persiapan usia lanjut yang 

menampakkan keperkasaan fisik dan kematangan jiwa (45-54 tahun).  

b. Kelompok Usia Lanjut Dini 

Kelompok dalam masa prasenium, yaitu kelompok yang mulai memasuki 

usia lanjut (55-64 tahun).  

c. Kelompok Usia Lanjut  

Kelompok dalam masa senium (65 tahun ke atas).  

d. Kelompok Usia Lanjut dengan Resiko Tinggi  

Kelompok yang berusia lebih dari 70 tahun atau kelompok usia lanjut yang 

hidup sendiri, terpencil, menderita penyakit berat atau cacat.  

Sedangkan menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) lanjut usia meliputi 

(Notoatmodjo, 2007):  

a. Usia pertengahan adalah kelompok usia 45-59 tahun  

b. Usia lanjut adalah kelompok usia antara 60-70 tahun  

c. Usia lanjut tua adalah kelompok usia antara 75-90 tahun  

d. Usia sangat tua adalah kelompok usia di atas 90 tahun 

 

2.1.3 Gangguan Kesehatan Lanjut Usia 

Dengan bertambahnya umur, fungsi fisiologis pada lansia mengalami 

penurunan akibat proses degeneratif (penuaan). Ada pula orang yang telah 

tergolong lanjut usia, penampilan masih sehat, segar bugar, dan badan tegak. 

Walaupun demikian, ada berbagai penyakit yang sering dialami lanjut usia. 

Manusia secara lambat dan progresif akan kehilangan daya tahan terhadap infeksi 

dan akan menempuh semakin banyak penyakit degenerative (misalnya: hipertensi, 

arteriosklerosis, diabetes melitus, dan kanker) yang akan menyebabkan berakhirnya 

hidup dengan episode terminal yang dramatis, misanya: stroke, inframiokard, koma 

asidotik, kanker metastasis, dan sebagainya (Kemenkes RI, 2013). Penyakit utama 

yang menyerang lansia ialah hipertensi, gagal jantung dan infark serta gangguan 

ritme jantung, diabetes mellitus, gangguan fungsi ginjal dan hati. Juga terdapat 

berbagai keadaan yang khas dan sering mengganggu lansia seperti gangguan fungsi 

kognitif, keseimbangan badan, penglihatan dan pendengaran (Darmodjo, 2010) 
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Karakteristik penyakit yang dijumpai pada lansia diantaranya: 

1) Penyakit yang multipel, saling berhubungan satu sama lain  

2) Penyakit bersifat degeneratif, serta menimbulkan kecacatan  

3) Gejala sering tidak jelas, berkembang secara perlahan  

4) Masalah psikologis dan sosial sering terjadi bersamaan  

5) Lansia sangat peka terhadap penyakit infeksi akut  

6) Sering terjadi penyakit yang bersifat iatrogenik (penyakit yang diakibatkan 

oleh kesalahan diagnosis) 

7) Hasil penelitian profil penyakit lansia di empat kota (Padang, Bandung, 

Denpasar, dan Makasar) adalah sebagai berikut (Santoso, 2009):  

a. Fungsi tubuh yang dirasakan menurun; penglihatan (76,24%); daya ingat 

(69,3%); seksual (58,04%); kelenturan (53,23% ); gigi dan mulut 

(51,12%) 

b. Masalah kesehatan yang sering muncul: sakit tulang atau sendi (69,39%); 

sakit kepala (51,5%); daya ingat menurun (38,51%); selera makan 

menurun (30,08%); mual atau perut perih (26,66%); sulit tidur (24,88%); 

dan sesak napas (21,28%)  

c. Penyakit kronis: reumatik (33,14%); hipertensi (20,66%); gastritis 

(11,34%); dan penyakit jantung (6,45%). 

 

2.1.4 Perubahan Fisiologis Lanjut Usia 

Tingkat perubahan organ tubuh dan fungsinya diklasifikasikan kepada 

beberapa bagian, yaitu (Yatim, 2004), :  

1. Tetap stabil. Seperti denyut nadi dalam istirahat tetap seperti masih usia muda 

dan perubahan perilaku psikososial paling sedikit berubah, terutama apabila 

diamati secara berkelompok.  

2. Perubahan yang menjelma menjadi penyakit. Contohnya, menurunnya 

hormon testoteron dalam darah.  

3. Perubahan yang terjadi sebagai penyeimbang, seperti berkurangnya frekuensi 

denyut jantung, selalu diimbangi dengan peningkatan jumlah darah yang 

dipompakan keluar dari jantung.  



 

 

 

 

 

 

 

                                     

8 
 

 
 

4. Perubahan sekuler. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan kadar kolesterol 

dalam darah pada usia muda akan berangsur-angsur menurun sesuai dengan 

pertambahan usia. 

5. Perubahan intrinsik. Misalnya, pada lansia terjadi penurunan ureum keratinin 

klearens. 

Perubahan yang terjadi pada lansia diantaranya (Santoso, 2009):  

1. Perubahan kondisi fisik  

Perubahan pada kondisi fisik pada lansia meliputi perubahan dari tingkat sel 

sampai ke semua sistem organ tubuh, diantaranya sistem pernafasan, 

pendengaran, penglihatan, kardiovaskuler, sistem pengaturan tubuh, 

muskolosketal, gastrointestinal, urogenital, endokrin, dan integumen. 

Masalah fisik sehari-hari yang sering ditemukan pada lansia diantaranya 

lansia mudah jatuh, mudah lelah, kekacuan mental akut, nyeri pada dada, 

berdebar-debar, sesak nafas, pada saat melakukan aktifitas/kerja fisik, 

pembengkakan pada kaki bawah, nyeri pinggang atau punggung, nyeri sendi 

pinggul, sulit tidur, sering pusing, berat badan menurun, gangguan pada 

fungsi penglihatan, pendengaran, dan sulit menahan kencing.  

2. Perubahan kondisi mental  

Pada umumnya lansia mengalami penurunan fungsi kognitif dan psikomotor. 

Perubahan-perubahan ini erat sekali kaitannya dengan perubahan fisik, 

keadaan kesehatan, tingkat pendidikan atau pengetahuan, dan situasi 

lingkungan. Dari segi mental dan emosional sering muncul perasaan pesimis, 

timbulnya perasaan tidak aman dan cemas. Adanya kekacauan mental akut, 

merasa terancam akan timbulnya suatu penyakit atau takut ditelantarkan 

karena tidak berguna lagi. Hal ini bisa meyebabkan lansia mengalami depresi.  

3. Perubahan psikososial  

Masalah perubahan psikososial serta reaksi individu terhadap perubahan ini 

sangat beragam, bergantung pada kepribadian individu yang bersangkuatan.  

4. Perubahan kognitif  

Perubahan pada fungsi kognitif di antaranya adalah kemunduran pada tugas-

tugas yang membutuhkan kecepatan dan tugas yang memerlukan memori 
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jangka pendek, kemampuan intelektual tidak mengalami kemunduran, dan 

kemampuan verbal akan menetap bila tidak ada penyakit yang menyertai.  

5. Perubahan spiritual  

Menurut Maslow (1970), agama dan kepercayaan makin terintegrasi dalam 

kehidupannya. 

 

2.2    Tinjauan Tentang Panti  

2.2.1 Definisi Panti 

Menurut Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2007 tentang Kesejahteraan Lanjut 

Usia dijelaskan bahwa Panti Werda adalah sistem pelayanan kesejahteraan bagi 

lansia yang terlantar. Panti Werda merupakan suatu institusi hunian bersama untuk 

para lanjut usia, yang secara fisik biasanya disediakan oleh pengurus panti 

(Darmadjo & Martono, 1999). Menurut Hardywinoto (1991) panti wreda adalah 

panti yang didalamnya ada personel keperawatan yang profesional, dan hanya 

lanjut usia yang lemah dan tidak mampu mengurus dirinya sendiri serta mempunyai 

kondisi ketergantungan dapat diterima atau dirawat.  

Panti wreda usia “Tresno Mukti” adalah salah satu cabang pelayanan Balai 

Keselamatan di Indonesia. Secara organisasi berada di bawah sekretaris sosial 

kantor pusat teritorial yang berkedudukan di Bandung. Seiring dengan kemajuan 

teknologi dibidang kesehatan yang berdampak pada semakin banyaknya usia lanjut, 

maka Balai keselamatan merasa perlu memberikan perhatian besar untuk pelayanan 

kepada para lanjut usia. Salah satu perhatian dan kepedulian tersebut adalah dengan 

dibukanya Panti Wreda Usia “Tresno Mukti” pada tgl. 10 Agustus  1996 di Malang 

yaitu tempatnya di Turen yang sejuk dan nyaman, 32 km dari arah selatan Kota 

Malang.  

 

2.2.2 Pelayanan Kesehatan 

Pelayanan yang dilakukan yakni berupa memenuhi kebutuhan orang tua 

(lansia) karena sesuatu hal tidak dapat tinggal di rumah sendiri atau rumah anak / 

keluarga yang lain, atau tidak ada yang bersedia menanggungnya. Pelayanan yang 

diberikan adalah dalam aspek kesehatan dan juga mental. Dalam hal kesehatan 

yakni menyediakan papan tempat istirahat (kamar) yang layak, sehingga dapat 
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beristirahat dengan baik dan nyaman dengan fasilitas  yang  bersih, menyediakan 

kebutuhan pangan yang sehat dan bergizi sehingga kemunduran fisik dapat di cegah 

dan dapat beraktifitas dengan baik walaupun sederhana, menyediakan kebutuhan 

sandang serta menyediakan fasilitas olah raga ringan agar tetap bugar kecuali yang 

sakit dan tidak mampu berdiri (PWU Tresno Mukti, 2013). Orang tua (lansia) yang 

saat ini tinggal di Panti Werda Usia “Tresno Mukti” adalah : 

1. Orang tua yang mempunyai keinginan sendiri untuk tinggal di Perumahan, 

dengan alasan tidak ingin merepotkan anak dan keluarganya. 

2. Orang tua yang  terpaksa dititipkan di Perumahan atas biaya anak tersebut 

dengan alasan, anaknya sibuk bekerja sehingga tidak dapat menemani orang 

tua terus menerus. 

3. Kelemahan fisik orang tua, sehingga anaknya tidak sanggup merawat. 

4. Ketidak serasian hubungan antara generasi seperti, orang tua dengan menantu 

atau nenek/kakek dengan cucu, sehingga terpaksa anak harus memisahkan 

orang tua dengan menantu dan cucu demi keharmonisan rumah tangga. 

 

2.3    Tinjauan Tentang Obat 

2.3.1 Definisi Obat 

Obat merupakan sedian atau paduan bahan-bahan yang siap digunakan untuk 

mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam 

rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan, 

kesehatan dan kontrasepsi (Kebijakan Obat Nasional, 2005). Sedangkan definisi 

menurut Ansel (1985) obat adalah zat yang digunakan untuk diagnosis, mengurangi 

rasa sakit, serta mengobati atau mencegah penyakit pada manusia atau hewan. 

 

2.3.2 Penggolongan Obat 

Penggolongan obat menurut Permenkes No. 917/1993 adalah (Depkes RI, 

2007) : 

1) Obat Bebas 

Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa 

resep dokter. Tanda khusus pada kemasan dan etiket obat bebas adalah 

lingkaran hijau dengan garis tepi berwarna hitam. Contoh : Paracetamol 
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Gambar 2.1 Logo Obat Bebas 

2) Obat Bebas Terbatas 

Obat bebas terbatas adalah 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. Contoh: CTM 

  

Gambar 2.2 Logo Obat Bebas Terbatas 

Tanda peringatan selalu tercantum pada kemasan obat bebas terbatas, 

berupa empat persegi panjang berwarna hitam berukuran panjang 5 (lima) 

sentimeter, lebar 2 (dua) sentimeter dan memuat pemberitahuan berwarna putih. 

 

Gambar 2.3 Tanda Peringatan pada etiket Obat Bebas Terbatas 

3) Obat Keras dan Psikotropika 

Obat keras adalah obat yang hanya dapat dibeli di apotek dengan resep dokter. 

Tanda khusus pada kemasan dan etiket adalah huruf K dalam lingkaran merah 

dengan garis tepi berwarna hitam. Contoh : Asam Mefenamat 

Obat psikotropika adalah obat keras baik alamiah maupun sintetis bukan 

narkotik, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf 



 

 

 

 

 

 

 

                                     

12 
 

 
 

pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. 

Contoh : Diazepam, Phenobarbital 

 

Gambar 2.4 Logo Obat Keras dan Obat Psikotropik 

4) Obat Narkotika 

Obat yang berasal dari turunan tanaman atau bahan kimia yang dapat 

menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi 

sampai menghilangkan rasa nyeri dan menimbulkan ketergantungan. Obat ini 

hanya dapat diperoleh dengan resep dari dokter. Contoh: Morfin, Petidin 

 

Gambar 2.5 Logo Obat Narkotika 

 

  2.4    Tinjauan Tentang Pengelolaan Obat 

Pengelolaan obat merupakan satu aspek manajemen yang penting, oleh 

karena ketidakefisiensinya akan memberi dampak yang negatif terhadap sarana 

kesehatan baik secara medis maupun ekonomis. Menurut Garrard and Hanlon 

(1998) 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 (Orwig, 

2006). 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. 



 

 

 

 

 

 

 

                                     

13 
 

 
 

 

Gambar 2.6 Drug Management Cycle 

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

diperkuat oleh sistem pendukung pengelolaan yang tepat. Gambar (2.6) 

menunjukkan siklus manajemen obat. 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 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 

Tahap selanjutnya yakni kegiatan procurement: proses ini berdasarkan pada 

obat dan sediaan yang. dipilih dan sesuai dengan anggaran yang ada. Pengadaan 

adalah sebuah tahapan yang penting dalam manajemen obat dan menjadi sebuah 

prosedur rutin didalam sistem manajemen obat di banyak negara. Menurut Quick, 

et al (1997) pengadaan yang efektif akan menjamin ketersediaan obat dalam 
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jumlah yang benar dan harga yang pantas serta kualitas obat yang terjamin. Tahap 

berikutnya adalah kegiatan storage and distribution: Penyimpanan adalah suatu 

kegiatan menyimpan dan memelihara dengan cara menempatkan obat-obatan yang 

diterima pada tempat yang dinilai aman dari pencurian serta gangguan fisik yang 

dapat merusak mutu obat. Penyimpanan yang baik bertujuan untuk 

mempertahankan kualitas obat, meningkatkan efisiensi, mengurangi kerusakan 

atau kehilangan obat, mengoptimalkan manajemen persediaan, serta memberikan 

informasi kebutuhan obat yang akan datang. (Quick et al, 1997). Obat disimpan di 

daerah aman yang dirancang khusus atau ruang bangunan untuk: 

1) Hindari kontaminasi atau kerusakan, 

2) Hindari kerusakan pada label, 

3) Menjaga integritas kemasan dan menjamin kualitas dan potensi obat-obatan 

selama disimpan pada rak 

4) Mencegah atau mengurangi pencurian serta kerugian, 

5) Mencegah hama dan kutu. 

Distribusi adalah suatu rangkaian kegiatan dalam rangka pengeluaran dan 

pengiriman obat-obatan yang bermutu, terjamin keabsahan serta tepat jenis dan 

jumlah dari gudang obat secara merata dan teratur untuk memenuhi kebutuhan unit-

unit pelayanan kesehatan. Tujuan distribusi adalah untuk menjamin ketersediaan 

obat, memelihara mutu obat, menghindari penggunaan yang tidak 

bertanggungjawab, menjaga kelangsungan persediaan, memperpendek waktu 

tunggu, pengendalian persediaan dan memudahkan pencarian dan pengawasan. 

(Binfar, 2007) 

Tahap selanjutnya yakni use: proses ini meliputi peresepan oleh dokter, 

pelayanan obat oleh farmasi serta penggunaan obat oleh pasien. Hal ini berkaitan 

dengan penggunaan obat rasional serta informasi kepada pasien. Pada penggunaan 

obat rasional ini seharusnya pasien mendapatkan obat yang sesuai dengan hal 

berikut (WHO, 2014): 

1. Dosis yang tepat, 

2. Bentuk sediaan yang tepat, 

3. Rute yang tepat, 

4. Frekuensi yang tepat, 
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5. Durasi pengobatan yang tepat, 

6. Informasi yang tepat kepada pasien, 

Tenaga kesehatan harus dapat memberikan informasi tambahan kepada pasien. 

Informasi tambahan tersebut yakni meliputi (WHO, 2004): 

1. Seberapa sering menggunakan obat 

2. Kapan menggunakan obat (contoh: sebelum atau sesudah makan) 

3. Berapa lama pengobatan 

4. Bagaimana menggunakan obat (contoh: dengan air, mengunyah, menelan) 

5. Bagaimana menyimpan obat 

6. Jauhkan obat dari jangkauan anak-anak 

Pengelolaan obat merupakan tahapan kompleks yang terdiri dari beberapa 

proses yang dilakukan. 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). 

Dari penjelasan di atas, pengelolaan obat yang melibatkan pasien meliputi 

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

memperlakukan obat sisa. 

 

2.4.1 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. (Depkes RI,  2008) 
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2.4.1.1 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). 

 

2.4.1.2 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).  

Apabila dilakukan dengan benar, maka swamedikasi merupakan sumbangan 

yang sangat besar bagi pemerintah, terutama dalam pemeliharaan kesehatan secara 

nasional (Depkes RI, 2008). 

 

2.4.2 Penggunaan Obat 

Proses penggunaan obat dimulai dengan penetapan diagnosis dan penulisan 

resep obat yang rasional (diagnosis, dosis, dan lama pemberian, harga murah) oleh 
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dokter. Dihindari peresepan yang tidak rasional (polifarmasi, penggunaan 

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

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 dan dosis sehingga akan membuat pasien 

patuh/taat dalam mengkonsumsi obat. Penggunaan suatu obat dikatakan tidak 

rasional jika kemungkinan dampak negatif yang diterima oleh pasien lebih besar 

dibanding manfaatnya (Kemenkes, 2011). Sehingga 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. Penggunaan 

obat dikatakan rasional (WHO 1985) bila pasien menerima obat yang sesuai dengan 

kebutuhannya, untuk periode waktu yang adekuat dan dengan harga yang paling 

murah untuk pasien dan masyarakat (Kemenkes, 2011). 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) 

 

2.4.3 Penyimpanan Obat 

Penyimpanan adalah kegiatan pengamanan dengan cara menempatkan obat-

obatan yang diterima pada tempat yang dinilai aman. Penyimpanan bertujuan 
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memelihara mutu obat, mencegah kehilangan/kerusakan/pencurian/terbuang, 

menghindari penggunaan obat yang salah, menjaga kelangsungan persediaan, dan 

memudahkan pencarian dan pengawasan (Depkes RI, 2008) 

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. 

Cara penyimpanan obat di rumah tangga sebagai berikut (Depkes RI, 2008):  

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.  

4. Jangan tinggalkan obat di dalam mobil dalam jangka waktu lama karena suhu 

yang tidak stabil dalam mobil dapat merusak sediaan obat.  

5. Jangan menyimpan 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. 

 

2.4.4 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 tempat obat yang 
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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 

(Depkes RI, 2008) 

Pembuangan obat dapat dilakukan apabila obat rusak akibat penyimpanan 

yang lama atau kadaluarsa. Obat yang rusak dibuang dengan cara (Depkes RI, 

2008):  

1. Penimbunan di dalam tanah  

Hancurkan obat dan timbun di dalam tanah atau  

2. 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 

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) 

  

2.5    Metode Wawancara (Notoatmodjo, 2012) 

2.5.1 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. 

 

2.5.2 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 
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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 

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.
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