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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelayanan   kefarmasian   merupakan   salah   satu   peran   untuk 

meningkatkan   pembangunan   kesehatan   masyarakat. Menurut Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 menyebutkan sejalan 

dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kefarmasian 

telah terjadi pergeseran orientasi pelayanan kefarmasian dari pengelolaan obat 

sebagai komoditi kepada pelayanan yang komprehensif (Pharmaceutical Care) 

dalam pengertian tidak saja sebagai pengelola obat namun dalam pengertian yang 

lebih luas mencakup pelaksanaan pemberian informasi untuk mendukung 

penggunaan obat yang benar dan rasional, monitoring penggunaan obat untuk 

mengetahui tujuan akhir serta kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan 

(medication error).

Kesadaran masyarakat yang semakin tinggi akan kesehatan mendorong 

masyarakat untuk mencari alternatif pengobatan yang efektif secara terapi tetapi 

juga efisien. Berkenaan dengan hal tersebut, pengobatan sendiri atau swamedikasi 

menjadi alternatif yang diambil oleh masyarakat. Menurut Tjay dan Rahardja 

(1993) swamedikasi berarti mengobati segala keluhan pada diri sendiri dengan 

obat-obat yang dibeli bebas di apotek atau toko obat atas inisiatif tanpa nasehat 

dari dokter. Banyaknya masyarakat yang melakukan pengobatan sendiri tidak 

terlepas karena adanya informasi mengenai iklan obat bebas dan obat bebas 

terbatas (Maulana, 2010). Menurut Survei Sosial   Ekonomi   Nasional   tahun   

2009,   mencatat   bahwa   terdapat   66% orang sakit di Indonesia yang 

melakukan swamedikasi (Kartajaya  dkk, 2011).

Dalam upaya terapi dengan swamedikasi sendiri meliputi obat-obat yang 

termasuk dalam obat Over the Counter (OTC) dan Obat Wajib Apotek (OWA). 

Obat OTC terdiri dari obat-obat yang dapat digunakan tanpa resep dokter, 

meliputi obat bebas, dan obat bebas terbatas. Sedangkan untuk OWA hanya dapat 

digunakan dibawah pengawasan Apoteker (BPOM, 2004). Apoteker sebagai salah 

satu penyedia layanan kesehatan, memiliki peran dan tanggung jawab yang besar 
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pada swamedikasi. Peran dan tanggung jawab apoteker ini didasarkan pada 

filosofi Pharmaceutical Care yaitu memberikan saran dan mendampingi pasien 

dalam pemilihan obat, menginformasikan efek samping yang muncul kepada 

industri farmasi, menyarankan rujukan kepada dokter, dan memberitahukan cara 

penyimpanan obat yang benar (FIP, 1999).

Berdasarkan beberapa penelitian, penyakit yang sering diobati secara 

swamedikasi salah satunya yaitu nyeri (Supardi & Raharni, 2006). Nyeri menjadi 

permasalahan umum pada kesehatan masyarakat yang dapat diatasi dengan 

menggunakan analgesik yang dibagi menjadi dua golongan besar yaitu analgesik 

narkotik dan analgesik non narkotik. Analgesik narkotik seperti morfin, kodein 

merupakan obat penghilang rasa sakit yang kuat dan dapat menimbulkan 

ketergantungan bila digunakan dalam dosis yang tidak sesuai. Analgesik non 

narkotik bekerja pada saraf perifer. Analgesik non narkotik terdiri dari golongan 

steroid dan non steroid. Beberapa contoh dari golongan steroid yaitu 

deksametason, prednison (Tandra, 2008). Sedangkan contoh dari golongan non 

steroid diantaranya aspirin, parasetamol, ibuprofen , piroksikam dan lain-lain 

(Puspitasari, 2010).

Piroksikam merupakan obat anti inflamasi non steroid (NSAID) turunan 

Oksikam. Piroksikam digunakan untuk pengobatan rematik, arthritis, gout akut, 

spondolitis ankilosa dan menghilangkan nyeri (Purwanto & Susilowati, 2000). 

Dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 924/Menkes/Per/X/1993 piroksikam 

termasuk di dalam golongan daftar OWA no. 2 dengan jumlah tiap jenis obat per 

pasien 1 tube serta dalam Keputusan Menteri Kesehatan nomor 

1176/Menkes/SK/X/1999 obat ini termasuk golongan OWA no. 3 dengan 

pemberian maksimal per pasien 10 tab kemasan 10 mg. Piroksikam yang 

mempunyai masa kerja panjang dapat menyebabkan iritasi saluran cerna yang 

cukup besar. Efek samping tersebut merupakan akibat yang ditimbulkan oleh 

piroksikam sebagai NSAID non selektif COX (Katzung, 2002). 

Di dalam SK Menteri No. 347/MENKES/SK/VII/1990 persyaratan yang 

harus dilakukan dalam penyerahan OWA diantaranya  melakukan pencatatan yang 

benar mengenai data pasien, ketentuan jenis dan jumlah yang boleh diberikan dan 

informasi obat secara benar jarang dilakukukan oleh apoteker.  Di dalam 
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penelitian sebelumnya yang dilakukan di kota Malang didapatkan hasil perilaku 

swamedikasi obat piroksikam sebanyak 47 responden (47%) berperilaku positif 

dan 53 responden (53%) berperilaku negatif (Putri, 2013). Dengan adanya kondisi 

ini maka perlu dilakukan penelitian tentang Profil Asuhan Kefarmasian Pada 

Swamedikasi Piroksikam di Apotek dengan Metode “Simulated Patient” yang 

bertujuan untuk mengetahui kualitas pelayanan kefarmasian obat piroksikam 

sebagai obat anti nyeri yang terjadi di wilayah Lowokwaru Kota Malang. 

Simulated patient adalah individu yang terlatih yang mengunjungi sebuah sarana 

farmasi yaitu apotek dan melakukan skenario untuk mengetahui perilaku yang 

spesifik dari petugas apotek (Watson, 2006). Kelebihan simulated patient ini yaitu 

dapat digunakan untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya terjadi mengenai 

perilaku petugas di apotek (Winarti, 2013). Penelitian ini dilakukan di Kecamatan 

Lowokwaru yang terdiri dari 12 kelurahan dan terdapat 33 apotek yang tersebar 

diharapkan dapat membantu meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan 

perilaku penggunaan obat piroksikam yang baik dan benar serta meningkatkan 

mutu pelayanan kesehatan pada masyarakat Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. 

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana profil asuhan kefarmasian pada swamedikasi piroksikam oral di 

apotek wilayah Kecamatan Lowokwaru Kota Malang dengan Metode “Simulated 

Patient”?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memberikan gambaran 

tentang profil asuhan kefarmasian pada swamedikasi piroksikam oral di apotek 

wilayah Kecamatan Lowokwaru Kota Malang.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Bagi Peneliti

Penelitian ini digunakan sebagai masukan dan meningkatkan pengetahuan asuhan 

kefarmasian apabila peneliti telah terjun ke masyarakat serta mengetahui, 

memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
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1.4.2 Bagi Apotek

Dapat memberi masukan bagi apotek di Wilayah Kecamatan Lowokwaru 

dan umumnya Kota Malang untuk lebih meningkatkan dan menetapkan asuhan 

kefarmasian khususnya asuhan kefarmasian pada swamedikasi OWA.


