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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Asuhan Kefarmasian 

Asuhan kefarmasian (Pharmaceutical care) adalah tanggung jawab 

langsung apoteker pada pelayanan yang berhubungan dengan pengobatan pasien 

dengan tujuan mencapai hasil yang ditetapkan untuk memperbaiki kualitas hidup 

pasien. Asuhan kefarmasian tidak hanya melibatkan terapi obat tapi juga 

keputusan tentang penggunaan obat pada pasien. Termasuk keputusan untuk tidak 

menggunakan terapi obat, pertimbangan pemilihan obat, dosis, rute dan metoda 

pemberian, pemantauan terapi obat dan pemberian informasi dan konseling pada 

pasien (ASHP, 2008).  

Menurut Bahfen (2006), dalam memberikan perlindungan terhadap pasien, 

pelayanan kefarmasian berfungsi sebagai : 

1. Menyediakan informasi tentang obat-obatan kepada tenaga kesehatan 

lainnya, tujuan yang ingin dicapai mencakup mengidentifikasikan hasil 

pengobatan dan tujuan akhir pengobatan, agar pengobatan dapat diterima 

untuk terapi, agar diterapkan penggunaan secara rasional, memantau efek 

samping obat, dan menentukan metode penggunaan obat. 

2. Mendapatkan rekam medis untuk digunakan pemilihan obat yang tepat 

3. Memantau penggunaan obat apakah efektif, tidak efektif, reaksi yang 

berlawanan, keracunan dan jika perlu memberikan saran untuk 

memodifikasi pengobatan. 

4. Menyediakan bimbingan dan konseling dalam rangka pendidikan kepada 

pasien. 

5. Menyediakan dan memelihara serta memfasilitasi pengujian pengobatan 

bagi pasien penyakit kronis. 

6. Berpartisipasi dalam pengelolaan obat-obatan untuk pelayanan gawat 

darurat. 

7. Pembinaan pelayanan informasi dan pendidikan bagi masyarakat. 

8. Partisipasi dalam penilaian penggunaan obat dan audit kesehatan. 

9. Menyediakan pendidikan mengenai obat-obatan untuk tenaga kesehatan. 
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2.2 Tinjauan Tentang Swamedikasi 

2.2.1 Definisi 

Pelayanan sendiri (self-care) didefinisikan sebagai suatu sumber kesehatan 

masyarakat yang utama di dalam sistem pelayanan kesehatan. Termasuk di dalam 

cakupan self-care adalah swamedikasi, pengobatan sendiri tanpa menggunakan 

obat, dukungan sosial dalam menghadapi suatu penyakit, dan pertolongan pertama 

dalam kehidupan sehari-hari (WHO, 2000). Swamedikasi dapat diartikan secara 

sederhana sebagai upaya seseorang untuk mengobati dirinya sendiri (Kartajaya 

dkk, 2011). 

 

2.2.2 Alasan Penggunaan Swamedikasi 

 Menurut WHO, swamedikasi yang bertanggung jawab dapat mencegah dan 

mengobati penyakit-penyakit ringan yang tidak memerlukan konsultasi medis, 

serta menyediakan alternatif yang murah untuk pengobatan penyakit-penyakit 

umum. Bagi konsumen, pengobatan sendiri dapat memberi beberapa keuntungan, 

diantaranya menghemat biaya  dan waktu untuk pergi ke dokter (Anief, 2007). 

Pada tingkat komunitas, swamedikasi yang baik juga dapat memberikan beberapa 

manfaat, yaitu dengan penghematan penggunaan obat-obat yang seharusnya dapat 

digunakan untuk masalah kesehatan serius, dari penggunaan untuk penyakit-

penyakit ringan, serta penurunan biayauntuk program pelayanan kesehatan dan 

pengurangan waktu absen kerja akibat gejala-gejala penyakit ringan (WHO, 

2000). 

 

2.2.3  Penggunaan Obat Yang Rasional Dalam Swamedikasi 

Kriteria penggunaan obat rasional adalah sebagai berikut (Depkes, 2008) :  

1. Tepat diagnosis artinya obat diberikan sesuai dengan diagnosis. Apabila 

diagnosis tidak ditegakkan dengan benar maka pemilihan obat akan 

salah. 

2. Tepat indikasi penyakit artinya obat yang diberikan harus yang tepat bagi 

suatu penyakit.  

3. Tepat pemilihan obat artinya obat yang dipilih harus memiliki efek terapi 

sesuai dengan penyakit. 
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4. Tepat dosis artinya dosis, jumlah, cara, waktu dan lama pemberian obat 

harus tepat. Apabila salah satu dari empat hal tersebut tidak dipenuhi 

menyebabkan efek terapi tidak tercapai. 

Selain itu, sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan No. 

919/MenKes/PER/X/1993 tentang kriteria obat yang dapat diserahkan tanpa 

resep, antara lain : tidak dikontraindikasikan pada wanita hamil, anak dibawah 

usia 2 tahun dan lanjut usia diatas 65 tahun; pengobatan sendiri dengan obat 

dimaksudkan untuk tidak memberikan risiko lebih lanjut terhadap penyakitnya; 

dalam penggunaannya tidak diperlukan alat atau cara khusus yang hanya dapat 

dilakukan oleh tenaga kesehatan, seperti injeksi; obat yang digunakan memiliki 

risiko efek samping minimal dan dapat dipertanggungjawabkan khasiatnya untuk 

pengobatan sendiri. 

Berdasarkan dari dua kriteria diatas, kelompok obat yang baik digunakan 

untuk swamedikasi adalah obat-obat yang termasuk dalam obat OTC dan 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). 

 

2.2.4 Peran Apoteker Dalam Swamedikasi 

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2014, dalam 

melakukan Pelayanan Kefarmasian seorang apoteker harus menjalankan peran 

yaitu : 

1. Pemberi layanan  

Apoteker sebagai pemberi pelayanan harus berinteraksi dengan pasien. 

Apoteker harus mengintegrasikan pelayanannya pada sistem pelayanan 

kesehatan secara berkesinambungan. 

2. Pengambil keputusan  

Apoteker harus mempunyai kemampuan dalam mengambil keputusan 

dengan menggunakan seluruh sumber daya yang ada secara efektif dan 

efisien. 

3. Komunikator  
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Apoteker harus mampu berkomunikasi dengan pasien maupun profesi 

kesehatan lainnya sehubungan dengan terapi pasien. Oleh karena itu 

harus mempunyai kemampuan berkomunikasi yang baik. 

4. Pemimpin  

Apoteker diharapkan memiliki kemampuan untuk menjadi pemimpin. 

Kepemimpinan yang diharapkan meliputi keberanian mengambil 

keputusan yang empati dan efektif, serta kemampuan 

mengkomunikasikan dan mengelola hasil keputusan. 

5. Pengelola 

Apoteker harus mampu mengelola sumber daya manusia, fisik, anggaran 

dan informasi secara efektif. Apoteker harus mengikuti kemajuan 

teknologi informasi dan bersedia berbagi informasi tentang obat dan hal-

hal lain yang berhubungan dengan obat.  

6. Pembelajar seumur hidup 

Apoteker harus terus meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan 

profesi melalui pendidikan berkelanjutan (Continuing Professional 

Development/CPD) 

7. Peneliti  

Apoteker harus selalu menerapkan prinsip/kaidah ilmiah dalam 

mengumpulkan informasi sediaan farmasi dan pelayanan kefarmasian 

dan memanfaatkannya dalam pengembangan dan pelaksanaan pelayanan 

kefarmasian. 

 

2.3 Penggolongan Obat 

 Menurut BPOM (2004) dijelaskan obat-obat yang dapat digunakan dalam 

melakukan pengobatan sendiri adalah obat-obat yang termasuk dalam golongan 

Obat Bebas, Obat Bebas Terbatas dan obat-obat dalam OWA, yaitu obat keras 

yang dapat diperoleh tanpa resep dokter dan diserahkan oleh apoteker di apotek.  

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

resep dokter. Tanda khusus untuk obat bebas adalah berupa lingkaran berwarna 

hijau dengan garis tepi berwarna hitam. Contoh dari obat bebas adalah 

parasetamol, vitamin dan mineral, dll.  
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leukotrien. Sebagian lainnya diubah oleh enzim siklooksigenase (COX) menjadi 

prostaglandin, prostasiklin, dan tromboksan. Siklooksigenase terdiri dari dua 

isoenzim, COX-1 dan COX-2. Isoenzim COX-1 sebagian besar terdapat di 

jaringan seperti ginjal, paru-paru, platelet, dan saluran cerna. Sedangkan COX-2 

tidak terdapat di jaringan, melainkan dibentuk selama proses peradangan oleh 

selsel radang. Leukotrien yang dibentuk melalui jalur lipooksigenase yaitu LTA4 

dalam bentuk tidak stabil, yang kemudian oleh enzim hidrolase diubah menjadi 

LTB4 atau LTC4, dan akhirnya diubah menjadi LTD4 dan LTE4. Leukotrien juga 

berperan pada proses peradangan dan alergi pada asma. Pembentukannya di 

granulosit eosinofil dan berkhasiat sebagai vasokonstriktor di bronkus dan 

mukosa lambung. Untuk LTB4, sintesisnya terjadi di makrofag dan bekerja 

menstimulasi migrasi leukosit (Tjay dan Raharja, 2007). 

 

2.5.2 Penggolongan Obat Anti Inflamasi 

Merupakan golongan obat yang memiliki aktivitas menekan peradangan 

melalui berbagai cara, antara lain menghambat pembentukan mediator inflamasi 

prostaglandin, menghambat migrasi sel-sel leukosit ke daerah radang, serta 

menghambat pelepasan prostaglandin dari sel-sel tempat pembentukannya. 

Berdasarkan mekanisme kerjanya, obat anti inflamasi digolongkan menjadi dua 

golongan, yaitu : 

1. Anti inflamasi steroid (Glukokortikoid)  

 Efeknya berhubungan dengan kemampuan merangsang biosintesis protein 

lipomodulin yang dapat menghambat kerja enzim fosfolipase, yaitu enzim yang 

bertanggungjawab terhadap pelepasan asam arakhidonat dan metabolitnya seperti 

prostaglandin (PG), leukotrien (LT), prostasiklin, dan tromboksan. 

Glukokortikoid dapat memblok jalur siklooksigenase dan lipooksigenase, 

sedangkan NSAID hanya memblok jalur siklooksigenase (Katzung, 2001). Obat 

golongan ini diantaranya : deksametason, dan prednison (Tandra, 2008). 

2. Anti inflamasi non steroid (NSAID)  

 Mekanisme kerjanya dengan menghambat enzim siklooksigenase sehingga 

konversi asam arakidonat menjadi terganggu yang menyebabkan terhambatnya 

pelepasan mediator nyeri seperti prostaglandin dan tromboksan. Obat golongan ini 
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2.6.2 Manfaat dan Efek Samping Piroksikam 

Piroksikam merupakan salah satu turunan Oksikam yang umumnya bersifat 

asam, yang mempunyai efek antiradang, analgesik dan antipiretik. Piroksikam 

menimbulkan efek samping iritasi saluran cerna yang cukup besar. Piroksikam 

dapat diserap baik dalam saluran cerna dan 99% obat terikat pada protein plasma. 

Efek samping lainnya yaitu mual, dispepsia, anoreksia, flatulen, diare terjadi pada 

10-60% pasien. Piroksikam tidak dianjurkan diberikan kepada wanita hamil dan 

pasien tukak lambung (Palupi, 2017).  

 

2.6.3  Dosis Piroksikam 

 Piroksikam diindikasikan untuk inflamasi sendi seperti rheumatoid arthritis, 

osteoartritis, dan antikilosing spondilitis, gangguan muskoskeletal akut dan gout 

akut. Dosis piroksikam untuk dewasa menurut Golightly et al., 2013 yaitu: 

1. Dosis awal 10-20 mg/hari. 

2. Dosis pemeliharaan 20 mg/hari. 

3. Dosis maksimal 40 mg/hari. 

 

2.6.4  Peringatan dan Perhatian 

1. Piroksikam menghambat biosintesis prostaglandin, sehingga dapat 

berpengaruh  pada pembentukan platelet dan pasien pemakai 

piroksikam harus diawasi terutama jika pasien mempunyai 

kecenderungan terhadap kelainan pembekuan darah. 

2. Dapat mengakibatkan kerusakan liver, meningkatkan SGPT/SGOT 

hingga penyakit kuning. 

3. Hati-hati pemberian pada penderita gangguan pencernaan, jantung, 

hipertensi dan keadaan kecenderungan retensi air, ginjal dan hati. 

4. Tidak dianjurkan pemberian pada wanita hamil dan menyusui. 

5. Keamanan penggunaan pada anak-anak belum diketahui dengan pasti. 

6. Pada penderita yang mengalami gangguan penglihatan selama 

menggunakan piroksikam dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan 

mata. 
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2.7 Tinjauan Umum Apotek 

Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek 

kefarmasian oleh apoteker. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus dan 

telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker, mereka yang berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku berhak melakukan pekerjaan kefarmasian di 

Indonesia sebagai apoteker (Depkes, 2009).  

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan No. 1027 tahun 2004 tentang 

standar pelayanan kefarmasian di apotek, yang dimaksud dengan apotek adalah 

tempat tertentu, tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran sediaan 

farmasi, perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat. Sediaan farmasi adalah 

obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik. Perbekalan kesehatan adalah 

semua bahan selain obat dan peralatan yang diperlukan untuk menyelenggarakan 

upaya kesehatan. Dan yang termasuk pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan 

termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, 

penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluranan obat, pengelolaan obat, 

pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan 

obat, bahan obat dan obat tradisional. 

Menurut Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2009, tujuan pengaturan 

pekerjaan kefarmasian adalah untuk: 

1. Memberikan perlindungan kepada pasien dan masyarakat dalam 

memperoleh dan/atau menetapkan sediaan farmasi dan jasa kefarmasian; 

2. Mempertahankan dan meningkatkan mutu penyelenggaraan Pekerjaan 

Kefarmasian sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi serta peraturan perundangan-undangan; dan 

3. Memberikan kepastian hukum bagi pasien, masyarakat dan Tenaga 

Kefarmasian. 

Dalam Kepmenkes RI No. 1027/Menkes/SK/IX/2004, pengolahan suatu 

apotek meliputi:  

1. Pembuatan, pengolahan, peracikan, pengubahan bentuk, pencampuran, 

dan penyerahan obat atau bahan obat. 

2. Pengadaan, penyimpanan, penyaluran dan penyerahan perbekalan 

farmasi lainnya. 
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3. Pelayanan informasi mengenai perbekalan farmasi: 

a. Pelayanan informasi tentang obat dan perbekalan farmasi diberikan 

baik kepada dokter dan tenaga kesehatan lainnya maupun kepada 

masyarakat. 

b. Pengamatan dan pelaporan informasi mengenai khasiat, keamanan, 

bahaya dan atau suatu obat dan perbekalan farmasi lainnya. 

Sarana dan prasarana yang harus dimiliki oleh apotek adalah: 

1. Apotek berlokasi pada daerah yang dengan mudah dikenali oleh 

masyarakat. 

2. Pada halaman terdapat papan petunjuk yang dengan jelas tertulis kata 

apotek. 

3. Apotek harus dengan mudah diakses oleh anggota masyarakat. 

4. Pelayanan produk kefarmasian diberikan pada tempat yang terpisah dari 

aktivitas pelayanan dan penjualan produk lainnya, hal ini berguna untuk 

menunjukkan integritas dan kualitas produk serta mengurangi resiko 

kesalahan penyerahan. 

5. Masyarakat diberi akses secara langsung dan mudah oleh apoteker untuk 

memperoleh informasi dan konseling. 

6. Lingkungan apotek harus dijaga kebersihannya, apotek harus bebas dari 

hewan pengerat, serangga. 

7. Apotek mempunyai suplai listrik yang konstan, terutama untuk lemari 

pendingin. 

8. Apotek harus memiliki: 

a. Ruang tunggu yang nyaman bagi pasien 

b. Tempat untuk mendisplai informasi bagi pasien, termasuk penempatan 

brosur/materi informasi 

c. Ruangan tertutup untuk konseling bagi pasien yang dilengkapi dengan 

meja dan kursi serta lemari untuk menyimpan catatan medikasi pasien 

d. Ruang racikan 

e. Tempat pencucian alat 

9. Perabotan apotek harus tertata rapi, lengkap dengan rak-rak penyimpanan 

obat dan barang-barang lain yang tersusun rapi, terlindung dari debu, 
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kelembaban dan cahaya yang berlebihan serta diletakkan pada kondisi 

ruangan dengan temperatur yang telah ditetapkan. 

 

2.8  Tinjauan Tentang Metode Simulated Patient 

 Metode simulasi pasien merupakan metode pengumpulan data dengan 

menggunakan seseorang yang telah terlatih berperan sebagai pasien yang 

mengunjungi apotek memerankan sebuah skenario untuk menguji atau 

mengetahui tingkah laku spesifik dari apoteker maupun staf apotek (Watson et al, 

2006). Sebenarnya ada metode lain yang bisa digunakan dalam penelitian ini, 

seperti peneliti melakukan interview (wawancara) dengan bertanya kepada 

penyedia layanan dan menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-

pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun sudah disiapkan. (Sugiyono, 

2012).  

 Seperti metode yang lain, metode simulasi pasien ini juga memiliki 

keterbatasan antara lain adalah: 

1. Skenario yang digunakan hanya dapat mengekstrak informasi bagian 

kecil suatu penyedia pelayanan. Sulit untuk menggeneralisasi dalam 

masalah kesehatan lain walaupun masalahnya sama hanya berbeda dalam 

gejala yang timbul. 

2. Metode ini biasanya tidak melibatkan pengguna pelayanan sebenarnya 

(pasien sebenarnya) ataupun pemberi pelayanan. Dengan demikian, 

metode ini memberikan sedikit wawasan atau tidak menunjukkan 

karakteristik, pemahaman teknis, pendapat dan motivasi dari penyedia 

dan pengguna yang sebenarnya. 

3. Sulit untuk mengetahui apakah kunjungan dapat mewakili dari kasus 

yang serupa. 

4. Skenario yang rumit pada kasus-kasus tertentu akan sulit dalam 

mengolah data, sehingga memerlukan tenaga lapangan dan analis yang 

terlatih. 

5. Seperti metode penelitian yang lain, metode penelitian ini terbatas dalam 

jenis dan kualitas informasi yang dikumpulkan (Madden et al., 1997).  



 

 

 

 

 

 

 

                                     

17 

 

Sedangkan kelebihan simulated patient ini yaitu dapat digunakan untuk 

mengetahui kondisi yang sebenarnya terjadi mengenai perilaku petugas di apotek 

(Winarti, 2013) 


