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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kesehatan merupakan permasalahan yang penting bagi setiap individu. 

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, kesehatan dapat didefinisikan 

sebagai keadaan sejahtera yang meliputi badan, jiwa dan keadaan sosial yang 

memungkinkan setiap individu untuk dapat hidup produktif dalam sosial ekonomi.  

Menurut World Health Organizaton (WHO), 1998, swamedikasi 

merupakan upaya pemilihan dan penggunaan obat-obatan baik obat modern, obat 

herbal maupun tradisional secara empiris di masyarakat oleh diri sendiri untuk 

mengatasi penyakit yang dialami. Swamedikasi dilakukan atas dasar pemikiran 

sendiri di masyarakat bahwa dengan pengobatan sendiri sudah cukup untuk 

mengatasi masalah kesehatan tanpa melibatkan tenaga kesehatan (Fleckenstein, 

dkk, 2011). Selain itu alasan yang sering muncul adalah semakin mahalnya biaya 

berobat ke dokter, tidak adanya waktu untuk berobat serta kurangnya akses, 

sarana dan fasilitas kesehatan yang memadai (Atmoko, 2009). 

Pada dasarnya, swamedikasi yang dilakukan secara rasional dapat 

memberikan keuntungan besar bagi pemerintah dalam pemeliharaan kesehatan 

nasional (Depkes RI, 2009). Menurut data World Health Organization (WHO) di 

banyak negara sebesar 80% kasus sakit diobati sendiri oleh penderita (Badiger et 

al, 2012). Berdasarkan data aktual didapatkan sejumlah 65.59% orang sakit di 

Indonesia melakukan swamedikasi sebagai tindakan pertama dalam upaya 

pengobatan sendiri, sedangkan sisanya sejumlah 44.37% memilih pengobatan 

dokter (Depkes RI, 2009). Tingginya prosentase tersebut tidak menjadikan sebuah 

acuan bahwa efek theraupetik dapat dicapai dengan baik, tetap perlu diwaspadai 

dalam pelaksanaannya karena diprediksi akan terjadi banyak kesalahan 

(medication error) dalam penggunaan obat yang dapat diperoleh secara bebas 

karena keterbatasan pengetahuan masyarakat (Depkes RI, 2009). Agar tercapai 

swamedikasi yang rasional yaitu tepat dan aman, masyarakat perlu memahami 

pengetahuan mengenai swamedikasi yang dilakukan harus sesuai dengan jenis
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penyakitnya. Selain itu masyarakat perlu meningkatkan pengetahuan mengenai 

jenis obat, indikasi pengobatan, kontraindikasi, efek samping, lama penggunaan 

obat, cara penyimpanan dan cara penggunaan serta hal-hal lain yang perlu 

diperhatikan ketika menggunakan obat (Binfar, 2006). Pengetahuan masyarakat 

sangat berkaitan dan dapat mempengaruhi penggunaan obat. 

Menurut Notoadmodjo (2010), pengetahuan merupakan domain terpenting 

seseorang untuk menentukan respon batin dalam bentuk sikap yang akan 

membentuk suatu tindakan (action) sesuai dengan stimulus yang diterimanya. 

Dalam melakukan pengobatan, masyarakat dituntut memiliki pengetahuan tentang 

obat yang tepat untuk digunakan dirinya. Perilaku ini biasanya dipengaruhi oleh 

kebiasaan, adat istiadat, kepercayaan, pendidikan, sosial ekonomi dan perilaku 

yang melekat pada diri sendiri (Hardon, dkk, 2004). 

Berdasarkan teori perilaku kesehatan yang dikembangkan oleh Lawrance 

Green (1998), pengetahuan masuk kedalam faktor perilaku (behavior causes), 

yaitu Predisposisi (predisposing factors).  Green membagi perilaku kesehatan atas 

dua faktor, yaitu faktor perilaku dan faktor selain perilaku (nonbehavior causes). 

Faktor perilaku tersebut dibentuk atas tiga faktor pendukung, yaitu faktor 

Predisposisi (predisposing factors) berupa pengetahuan, sikap, kepercayaan dan 

nilai-nilai, faktor Pendukung (enabling factors) berupa lingkungan fisik, fasilitas 

dan sarana prasarana kesehatan serta faktor Pendorong (reinforcing factors) 

berupa sikap dan perilaku dari lingkungan masyarakat. 

Beberapa gejala penyakit yang banyak di atasi secara swamedikasi adalah 

penyakit ringan seperti demam dan nyeri (87.5%), batuk (80%), flu (62.5%), sakit 

maag (53.7%), dan diare (50.5%) (Dinkes Tulungagung, 2016). Dari data tersebut 

diketahui gejala demam dan nyeri paling sering dialami oleh masyarakat. Nyeri 

dan demam terkadang sering diabaikan padahal dapat menimbulkan suatu 

masalah jika tidak segera diobati, karena dapat menghambat aktifitas sehari-hari. 

Menurut Departemen Kesehatan Indonesia (2007), Nyeri merupakan suatu 

gejala yang menunjukkan adanya gangguan pada tubuh seperti peradangan, 

infeksi dan kejang pada otot. Misalnya seperti nyeri karena sakit kepala, nyeri saat 

menstruasi, nyeri otot atau sendi, dan sebagainya. Sedangkan demam merupakan 

kondisi suhu tubuh lebih tinggi dari keadaan biasanya. Dalam mengatasi nyeri dan 
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demam, digunakan obat analgesik-antipiretik sebagai penghilang rasa nyeri tanpa 

menyebabkan hilangnya kesadaran dan penurun demam. Menurut penelitian yang 

dilakukan Afif (2015), obat yang paling banyak digunakan dalam swamedikasi 

adalah Parasetamol sebesar 74%. Parasetamol memiliki indikasi sebagai analgesik 

dan antipiretik. Namun, parasetamol memiliki efek samping berupa mual, muntah 

dan pusing, serta penggunaan dalam jangka panjang dapat menimbulkan 

kerusakan hati (Katzung, 2011). Oleh karena itu, dalam menggunakan obat harus 

diperhatikan agar efek terapi obat dapat tercapai. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Lestari (2014), terdapat hubungan 

antara pengetahuan dengan swamedikasi obat analgesik pada mahasiswa, dan 

sebanyak 76% rasional. Sedangkan pada penelitian Afif (2015), terdapat 

hubungan antara pengetahuan dengan ketepatan penggunaan obat analgetik pada 

masyarakat Kabupaten Demak, dan sebanyak 54% tidak tepat. Berdasarkan uraian 

tersebut, ingin diamati pengaruh tingkat pengetahuan terhadap perilaku 

swamedikasi yang rasional pada penggunaan obat Parasetamol yang bertindak 

sebagai analgesik-antipiretik di Kabupaten Tulungagung tepatnya di dusun 

Karangarum, desa Bangoan, Kecamatan Kedungwaru. Dimungkinkan masyarakat 

mengkonsumsi obat-obatan penghilang rasa nyeri yaitu Parasetamol yang dapat 

pula menurunkan demam sehingga dipilih daerah tersebut untuk dilakukan 

penelitian. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari permasalahan yang telah dijabarkan diatas didapatkan rumusan 

masalah, yaitu: 

Bagaimana pengaruh tingkat pengetahuan terhadap perilaku swamedikasi 

Parasetamol rasional pada masyarakat di dusun Karangarum, desa Bangoan, 

Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung? 

 

1.3 Tujuan 

1.3.1 Tujuan Umum  

Untuk mengetahui pengaruh tingkat pengetahuan terhadap perilaku 

swamedikasi Parasetamol rasional pada masyarakat di dusun Karangarum, desa 
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Bangoan, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Untuk mengetahui tingkat pengetahuan masyarakat dusun Karangarum, 

desa Bangoan, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung. 

2. Untuk mengetahui kerasionalan swamedikasi Parasetamol pada masyarakat 

dusun Karangarum, desa Bangoan, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten 

Tulungagung. 

 

1.4 Hipotesis 

Terdapat pengaruh tingkat pengetahuan terhadap perilaku swamedikasi 

Parasetamol rasional pada masyarakat di dusun Karangarum, desa Bangoan, 

Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pengetahuan terhadap perilaku 

swamedikasi Parasetamol rasional pada Masyarakat di dusun Karangarum, 

desa Bangoan, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung. 

2. Sebagai bahan informasi bagi penelitian selanjutnya untuk 

mengembangkan penelitian mengenai perilaku swamedikasi yang rasional 

terhadap obat tertentu. 

3. Untuk memberikan informasi lebih lanjut mengenai obat Parasetamol 

sebagai upaya pengembangan peran farmasis (pharmaceutical care) pada 

swamedikasi yang rasional di masyarakat. 

4. Untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat (terutama masyarakat dusun 

Karangarum, desa Bangoan, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten 

Tulungagung) terkait obat Parasetamol dalam swamedikasi secara rasional. 
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