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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Konsep Swamedikasi 

2.1.1  Definisi Swamedikasi 

Swamedikasi merupakan upaya yang dilakukan untuk mengobati diri sendiri 

menggunakan obat kimia, obat tradisional, atau cara lain tanpa saran dari apoteker. 

Dalam upaya pemeliharaan kesehatan, swamedikasi merupakan upaya pertama dan 

terbanyak dilakukan oleh masyarakat untuk mengatasi keluhan kesehatan 

(Fuaddah, 2015). Menurut BPOM, 2016 swamedikasi atau self medication adalah 

upaya yang banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia menggunakan obat yang 

dibeli tanpa resep dokter untuk mengatasi keluhan atau nyerinya. Pengobatan 

sendiri adalah upaya masyarakat untuk menjaga kesehatannya sendiri. Pada 

pelaksanaannya, pengobatan sendiri menjadi sumber masalah terkait obat (Drug 

related problem) akibat terbatasnya pengetahuan mengenai obat dan 

penggunaannya (Nur Aini, 2017).  

2.1.2  Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Swamedikasi 

Beberapa faktor yang mempengaruhi swamedikasi secara umum yaitu faktor 

sosial ekonomi, kemudahan mengakses, gaya hidup, manajemen penyakit, faktor 

lingkungan dan kesehatan masyarakat, reformasi di bidang kesehatan, faktor 

demografi dan epidemiologi, dan ketersediaan produk (Kurnia et al., 2009). Faktor 

yang mempengaruhi swamedikasi hingga saat ini semakin mengalami peningkatan. 

Beberapa faktor penyebab tersebut berdasarkan hasil penelitian WHO antara lain 

sebagai berikut: 

a. Faktor sosial ekonomi  

Semakin meningkatnya pemberdayaan masyarakat, maka semakin meningkat 

pula pendidikan, dan semakin mudah akses untuk memperoleh informasi, maka 

semakin tinggi pula tingkat ketertarikan masyarakat terhadap kesehatan 

sehingga menyebabkan meningkatnya upaya untuk berpartisipasi langsung 

terhadap pengambilan keputusan kesehatan oleh masingmasing individu
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b. Gaya hidup 

Kesadaran tentang adanya dampak beberapa gaya hidup yang bisa 

berpengaruh terhadap kesehatan, mengakibatkan banyak orang memiliki 

kepedulian lebih untuk senantiasa menjaga kesehatannya daripada harus 

mengobati ketika sedang mengalami nyeri pada waktu mendatang 

c. Kemudahan memperoleh produk obat 

Tidak sedikit dari pasien lebih memilih untuk membeli obat dimana saja bisa 

diperoleh dibandingkan dengan harus mengantri lama di Rumah Nyeri 

maupun klinik 

d. Faktor kesehatan lingkungan 

Dengan adanya praktik sanitasi yang baik, pemilihan nutrisi yang benar 

sekaligus lingkungan perumahan yang sehat, maka semakin meningkatnya 

kemampuan masyarakat untuk menjaga kesehatannya 

e. Ketersediaan produk baru 

Semakin meningkatnya produk baru yang sesuai dengan pengobatan sendiri 

dan terdapat pula produk lama yang keberadaannya juga sudah cukup populer 

dan semenjak lama sudah memiliki indeks keamanan yang baik. Hal tersebut 

langsung membuat pilihan produk obat untuk pengobatan sendiri semakin 

banyak tersedia (Rahmayanti, 2017). 

2.1.3 Petunjuk Melakukan Swamedikasi Yang Baik Dan Benar 

Pelaksanaan swamedikasi seharusnya dilakukan sesuai dengan kriteria 

penggunaan obat yang rasional, yaitu tepat obat, tepat dosis, tepat pasien, waspada 

efek samping obat, tidak ada interaksi obat secara klinis. Penggunaan obat dalam 

swamedikasi adalah glongan obat bebas, bebas terbatas dan obat wajib apotek 

(OWA) (Candradewi et al., 2017).  Pelaku swamedikasi dalam mendiagnosis 

penyakitnya harus mampu:  

a. Mengetahui jenis obat yang diperlukan 

b. Mengetahui kegunaan dari obat sehingga dapat mengevaluasi sendiri 

perkembangan rasa nyerinya 

c. Menggunakan obat secara benar  
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d. Mengetahui efek samping obat yang digunakan sehingga dapat 

memperkirakan apakah suatu keluhan yang timbul kemudian merupakan 

suatu penyakit baru atau efek samping obat 

e. Mengetahui siapa yang tidak boleh menggunakan obat tersebut, terkait dengan 

kondisi seseorang (Fuaddah, 2015).  

Berikut merupakan petunjuk melakukan swamedikasi menurut Badann 

Pengawas Obat dan Makanan, 2014: 

a. Mengenali kondisi ketika akan melakukan swamedikasi  

Kondisi yang harus diperhatikan adalah kehamilan, merencanakan untuk 

hamil, menyusui, balita, lansia, sedang dalam diet khusus seperti misalnya 

diet gula, sedang atau baru saja berhenti mengkonsumsi obat lain atau 

suplemen makanan, serta mempunyai masalah kesehatan baru selain 

penyakit yang selama ini diderita dan sudah mendapatkan pengobatan dari 

dokter.  

b. Memahami bahwa ada kemungkinan interaksi obat 

Banyak obat dapat berinteraksi dengan obat lainnya atau berinteraksi 

dengan makanan dan minuman. Kenali nama obat atau nama zat berkhasiat 

yang terkandung dalam obat yang sedang dikonsumsi atau hendak 

digunakan sebagai swamedikasi. 

c. Mengetahui obat-obat yang dapat digunakan untuk swamedikasi 

Obat yang dapat digunakan untuk swamedikasi adalah obat yang relatif 

aman, yaitu golongan obat bebas dan obat bebas terbatas. Obat bebas adalah 

obat yang dapat dibeli tanpa resep dokter. Tanda khusus pada kemasan dan 

etiket obat bebas adalah lingkaran hijau dengan garis tepi berwarna hitam. 

Contoh: Simetikon.  

 

 

 

Gambar 2.1 Tanda Golongan Obat Bebas 1 

Obat bebas terbatas adalah obat yang sebenarnya termasuk obat keras tetapi 

masih dapat dibeli tanpa resep dokter. Obat ini biasa disertai dengan tanda 

peringatan. Tanda khusus pada kemasan dan etiket obat bebas terbatas adalah 
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lingkaran biru dengan garis tepi berwarna hitam. Contoh: CTM 

(Klorfeniramin maleat). 

.   

 

 

Gambar 2.2 Tanda Golongan Obat Bebas Terbatas 2 

Tanda peringatan pada Obat Bebas Terbatas diantaranya adalah sebagai 

berikut: 

      

      Gambar 2.3 Tanda Peringatan Obat Bebas Terbatas3 

d. Mewaspadai efek samping yang mungkin muncul 

Efek samping yang mungkin timbul antara lain reaksi alergi, gatal-gatal, 

ruam, mengantuk, mual dan lain-lain. Oleh karena itu penting untuk 

mengetahui efek samping apa yang mungkin terjadi dan apa yang harus 

dilakukan saat mengalami efek samping tersebut 

e. Meneliti obat yang akan dibeli 

Pada saat akan membeli obat, pertimbangkan bentuk sediaannya dan pastikan 

bahwa kemasan tidak rusak. Lihatlah dengan teliti kemasan luar maupun 

kemasan dalam produk obat, fisik obat dan tanggal kadaluarsa obat. 

f. Mengetahui cara penggunaan obat yang benar 

Bacalah aturan pakai obat sesuai dengan petunjuk yang tertera pada label. 

Obat yang digunakan sesuai dengan petunjuk penggunaan, jangka waktu 

terapi sesuai anjuran akan memberikan efek yang baik (BPOM, 2014). 
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2.1.4 Syarat Obat Swamedikasi 

Berdasarkan Permenkes RI nomor 949/Menkes/Per/2000, penggolongan obat 

berdasarkan keamanannya terdiri dari: obat bebas, bebas terbatas, wajib apotek, 

keras, psikotropik, dan narkotik. Tetapi obat yang diperbolehkan dalam 

swamedikasi hanyalah golongan obat bebas dan bebas terbatas, dan obat wajib 

apotek. Berdasarkan Keputusan Mentri Kesehatan Nomor 347/SK/VII/1990 

Tentang Obat Wajib Apotek, obat wajib apotek adalah obat keras yang dapat 

diserahkan oleh Apoteker kepada pasien tanpa resep dokter, dan Apoteker memiliki 

peran pelayanan KIE ( Komunikasi, Informasi dan Edukasi) serta pelayanan obat 

kepada masyarakat perlu ditingkatkan dalam rangka peningkatan pengobatan 

sendiri. 

Menurut Menteri Kesehatan No. 919 Menkes/Per/X/1993 Obat yang dapat 

diserahkan tanpa resep harus memenuhi kriteria:  

a. Tidak dikontraindikasikan untuk penggunaan pada wanita hamil, anak 

di bawah usia 2 tahun dan orang tua di atas 65 tahun 

b. Pengobatan sendiri dengan obat dimaksud tidak memberikan resiko 

pada kelanjutan penyakit 

c. Penggunaannya tidak memerlukan cara dan atau alat khusus yang harus 

dilakukan oleh tenaga kesehatan 

d. Penggunaannya diperlukan untuk penyakit yang prevalensinya tinggi di 

Indonesia 

e. Obat yang dimaksud memiliki rasio khasiat keamanan yang dapat 

dipertanggung jawabkan untuk pengobatan sendiri  

Syarat pengobatan swamadikasi menurut Ningsih, 2018:  

a. Aman bagi wanita hamil, anak di bawah 2 tahun dan lansia  

b. Tidak memberikan risiko pada kelanjutan penyakit  

c. Tidak memerlukan cara atau alat khusus yang harus dilakukan oleh 

perawat 

d. Rasio keamanan obat terjamin (Ningsih, 2018). 

2.1.5 Kriteria Penggunaan Obat Swamedikasi Secara Rasional  

Penggunaan obat secara rasional diperlukan untuk menjamin pasien 

mendapatkan pengobatan yang sesuai dengan kebutuhan dan waktu yang tepat, 
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karena mengingat obat dapat bersifat racun apabila penggunaannya tidak tepat 

(Kemenkes RI, 2011). Penggunaan obat dikatakan rasional apabila memenuhi 

criteria sebagai berikut: 

a. Tepat Paien 

Obat diberikan sesuai dengan pertimbangan keadaan pasien sehingga tidak 

menimbulkan kontraindikasi 

b. Tepat Indikasi  

Obat yang diberikan harus sesuai untuk keluhan atau penyakit pasien. 

c. Tepat pemilihan obat 

Obat yang digunakan untuk terapi dipilih setelah diagnosis benar dan harus 

disesuaikan dengan kondisi pasien agar tercapai terapi yang diinginkan 

d. Tepat Dosis 

Dosis obat yang diberikan harus seusai dengan konsidi pasien. Apabila salah 

maka dapat menyebabkan under dose atau over dose pada saat digunakan. 

e. Tepat Dalam Cara Pemberian 

Pemberian informasi harus jelas, misalnya antasida harus dikunyah dulu dan 

antibiotik yang tidak boleh dicampur susu karena akan membentuk ikatan 

sehingga akan menurunkan efektifitasnya 

f. Tepat Interval Waktu Pemberian 

Pemberian obat hendaknya diberikan dengan aturan minum yang sesederhana 

mungkin dan praktis, agar mudah ditaati, karena semakin sering frekuensi 

minum obat maka semakin rendah tingkat ketaatan minum obat 

g. Tepat Lama Pemberian 

Durasi pemberian obat harus sesuai dengan keluhan penyakit. Penggunaan obat 

yang singkat atau terlalu lama dari seharusnya memberikan pengaruh terhadap 

hasil pengobatan 

h. Waspada Terhadap Efek Samping 

Pemberian obat baru berpotensi untuk menimbulkan efek samping yang tidak 

diinginkan pada saat pemberian dengan dosis terapi 

i. Tepat Informasi 

Informasi yang tepat diperlukan untuk menunjang keberhasilan terapi 

(Kemenkes RI, 2011). 
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2.2 Nyeri Kepala 

2.2.1 Definisi Nyeri Kepala 

Nyeri kepala adalah suatu rasa nyeri atau rasa tidak enak pada daerah kepala 

termasuk meliputi daerah wajah dan tengkuk leher (Sjahrir et al., 2013). Nyeri 

kepala merupakan gejala umum yang pernah dialami hampir semua orang secara 

episodik selama hidupnya. Nyeri kepala adalah semua nyeri yang berlokasi pada 

kepala. Mayoritas nyeri kepala adalah nyeri primer. Nyeri kepala yang banyak 

dialami oleh masyarakat dan hanya bisa di obati dengan cara swamedikasi adalah 

nyeri kepala primer. Walaupun begitu, nyeri kepala juga dapat merupakan gejala 

dari penyakit berat, seperti infeksi, tumor otak, pendarahan otak, dan lain-lain. 

Nyeri kepala Primer seperti Migrene dan tension-type headache merupakan nyeri 

kepala yang paling umum terjadi. Biasanya mengenai usia produktif (20-55 tahun) 

(Kharisma, 2017). 

2.2.2 Klasifikasi Nyeri Kepala 

 Klasifikasi nyeri kepala berdasarkan Internatonal Headache Society, yaitu: 

a. Nyeri kepala primer diantaranya adalah migren, Tension Type Headache, 

Nyeri kepala kluster dan hemicrania paroksismal kronik, nyeri kepala 

lain yang tidak berhubungan dengan lesi structural 

b. Nyeri kepala sekunder, meliputi nyeri kepala karena trauma kepala, nyeri 

kepala karena kelainan vascular, nyeri kepala karena kelainan 

intrakranial nonvascular, nyeri kepala karena penggunaan suatu zat, nyeri 

kepala karena infeksi, nyeri kepala karena kelainan metabolik, nyeri 

kepala atau nyeri wajah karena kelainan wajah atau struktur kranial 

(Kharisma, 2017). 

2.2.3 Nyeri Kepala yang Dapat Diobati Secara Swamedikasi  

Nyeri kepala yang biasa dialami oleh banyak masyarakat dan dapat diobati 

secara swamedikasi diantaranya adalah: 

1). Migren 

Migren merupakan nyeri kepala berulang, serangan berlangsung selama 

4 sampai 72 jam dengan karakteristik yang khas yaitu berlokasi unilateral, 

nyeri berdenyut (pulsating), intensitas sedang atau berat, diperberat oleh 

aktivitas fisik rutin, dan berhubungan dengan mual dan atau fotofobia. 
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Mekanisme utama terjadinya migren meliputi teori biologis, psikologis, dan 

psikofsiologis. Teori-teori biologis berfokus pada mekanisme 

serebrovaskular dan menekankan peran agen-agen biokimiawi (misalnya, 

serotonin, histamin, dan katekolamin) yang berperan pada kejadian pemicu 

nyeri kepala (Anurogo, 2012).   

Migren dengan perubahan vaskular kranial, Selama masa prodromal 

(aura), terjadi vasokontriksi dari pembuluh interkranial, menyebabkan 

manifestasi neurologi yang bervariasi menurut tempat terjadinya 

vasokontriksi. Fase nyeri kepala terjadi dilatasi pembuluh ekstrakranial. 

Perubahan aliran darah ini dalam menyebabkan gejala migrene, namun masih 

dipertanyakan karena:  

a. Penurunan aliran darah yang diamati tidak cukup signifikan untuk 

menyebabkan gejala neurologik fokal 

b. Peningkatan aliran darah tidak menyebabkan nyeri dan vasodilatasi sendiri 

tidak dapat menyebabkan edema lokal yang sering diamati pada migren 

Lebih jauh lagi, pada migren tanpa aura, tidak terjadi perubahan aliran 

darah. Oleh karena itu vasokontriksi diikuti vasodilatsi sebagai patofisiologi 

fundamental terjadinya migren masih dipertanyakan. Tetapi, bagaimanapun 

juga, memang benar terjadi perubahan aliran darah selama terjadinya migrene 

(Kharisma, 2017). 

2). Tension-type headache 

Tension-type Headache (TTH) adalah nyeri kepala bilateral yang 

menekan (pressing atau squeezing), mengikat, tidak berdenyut, tidak 

dipengaruhi dan tidak diperburuk oleh aktivitas fisik, bersifat ringan hingga 

sedang, tidak disertai (atau minimal) mual dan atau muntah, serta disertai 

fotofobia atau fonofobia. TTH dibedakan menjadi tiga subklasif kasi1:  

a. TTH episodik yang jarang (infrequent episodic): 1 serangan perbulan atau 

kurang dari 12 nyeri kepala per tahun  

b. TTH episodik yang sering (frequent episodic): 1-14 serangan perbulan atau 

antara 12 dan 180 hari per tahun 

c. TTH menahun (chronic): lebih dari 15 serangan atau sekurangnya 180 hari 

pertahun (Anurogo, 2014). 
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3). Cluster headache 

Cluster headache merupakan nyeri kepala yang paling berat, nyeri 

kepala unilateral yang terjadi selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan 

(cluster periods) yang dipisahkan oleh periode remisi selama berbulan-bulan 

atau bertahun-tahun. Yang paling sering adalah tipe episodik dengan 

karakteristik satu sampai tiga kali serangan nyeri orbital per hari dalam 4 

sampai 8 minggu, kemudian diikuti interval bebas nyeri rata-rata 1 tahun 

(Kharisma, 2017). Nyeri kepala akut, nyeri unilateral di daerah temporal, 

orbita supraorbita, atau kombinasi. Serangan nyerinya unilateral berupa 

injeksi konjungtiva, kongesti hidung, lakrimasi, miosis, ptosis, rinorea, 

berkeringat pada dahi dan wajah, dan edema kelopak mata. Sebagian besar 

penderita menunjukkan agitasi selama serangan. Cluster headache jarang 

ditemukan pada anak, dan biasanya timbul mulai usia lebih dari 20 tahun 

(Setiawan, 2014). 

2.2.4 Etiologi Nyeri Kepala 

Nyeri kepala terjadi karena tegang otot yang masih belum diketahui 

penyebabnya, diduga terjadi karena faktor psikis dan fartor fisik. Faktor psikis 

muncul akibat reakti tubuh karena stres, cemas, depresi, dan konflik emosional. 

Sedangkan faktor fisik karena posisi kepala yang menetap dalam jangka waktu yang 

lama mengakibatkan kontraksi otot leher dan kepala, selain itu kurang tidur, 

kesalahan dalam posisi tidur, kelelahan, kegiatan yang membutuhkan fungsi mata 

dalam jangka waktu yang lama juga dapat menyebabkan kontraksi otot pada leher 

dan kepala. Adapun pemicu penyebab timbulnya nyeri kepala adalah mengonsumsi 

keju, coklat, dan penyedap makanan secara berlebihan. Orang yang terbiasa 

mengonsumsi kopi juga dapat mengalami nyeri kepala. Jika nyeri kepala karena 

pengaruh faktor psikis maka biasanya akan menghilang setelah masa stres atau 

penyebabnya berlalu (Akbar, 2010). 

2.2.5 Patofisiologi Nyeri Kepala 

Rangsangan nyeri kepala disebabkan oleh adanya tekanan, traksi, 

displacement proses kimiawi dan inflamasi terhadap nosiseptor pada struktur peka 

nyeri pada kepala. Jika struktur yang terletak pada tetorium serebelli bagian atas 

dirangsang maka nyeri kepala akan terasa menjalar pada daerah depan batas garis 
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vertikal yang ditarik dari dua sisi yaitu telinga kiri dan kanan melewati puncak 

kepala. Rasa nyeri ditransmisi oleh saraf trigeminus, sedangkan rangsangan 

terhadap struktur peka terhadap nyeri kepala pada bagian bawah tentorium (pada 

fossa kranii posterior) radiks servikalis atas dengan cabang saraf perifer akan 

menimbulkan nyeri dibagian belakang  garis tersebut, yaitu pada daerah oksipital, 

servikal atas, dan suboksipital. Nyeri ditransmisi oleh saraf karnial IX, X, saraf 

spinal C1, C2, dan C3. Oksipitalis mayor dapat menjalarkan nyerinya ke frontal dan 

mata sisi ipsilateral. Telah trbukti adanya hubungan antara inti trigminus dengan 

radiks doralis segmen servikal bagian atas. Trigemino cervical reflex dibuktikan 

dengan stimulus n.supraorbital dan direkam dengan pemasangan elektroda pada 

otot sternokleidimastoideus. Input nosiseptif dan eksteroseptif dari trigemino 

cervical reflex ditransmisi melalui polysinaptic route, spinal trigeminal nuklei, dan 

servical motorneuron. Hubungan ini menjelaskan bahwa nyeri didaerah leher 

dirasakan atau dirasakan ke kepala dan sebaliknya. Salah satu penyebab nyeri 

kepala yang paling populer karena kontraksi bahu, leher, dan otot pada wajah. Otot 

yang biasanya terlibat adalah m. temporalis, m. splenius cepitis, m. 

sternocleidomastoideus, m. masseter, m. cervicalis posterior, m. trapezius, dan m. 

levator scapulae.  Para penderita nyeri kepala mungkin mengkin mengalami tegang 

otot pada wajah dan kepaala yang menyebabkan lebih mudah terserang nyeri kepala 

setelah terjadinya kontraksi otot. Kontraksi tersebut dapat dipicu karena posisi 

tubuh yang dipertahankan lama sehingga menyebabkan ketegangan otot ataupun 

karena posisi tidur yang salah. Ada pendapat bahwa pasien nyeri kepala kronik 

sangat sensitif terhadap nyeri secara umum dan terjadi peningkatan nyeri terhadap 

kontraksi otot (Akbar, 2010). 

2.2.6 Gejala Klinik  

Pemeriksaan pada penderita nyeri kepala dapat mengarah pada jenis nyeri 

kepala atau adanya proses organik sebagai penyebab nyeri kepala, gejala klinik 

disfungsi autonom karena nyeri kepala cluster seperti pupil miosis, ptosis, sumbatan 

hidung unilateral, dan mata berair. Telapak tangan dan kaki berkeringat atau nyeri 

pada kulit kepala jika terjadi nyeri kepala migren. Nyeri kepala yang dirasakan 

sampai ke mata pada penderita ujia lanjut (50-70 tahun) kemungkinan disebabkan 

oleh arteritis temporalis (Hartono, 2001). 
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2.3 Konsep Obat Nyeri Kepala 

2.3.1 Analgesik  

Analgesik, baik narkotik maupun naon-narkotika direspkan untuk meredakan 

nyeri, pilihan obat tergantung dari beratnya nyeri. Nyeri yang ringan sampai sedang 

dari otot rangka dan sendi seringkali diredakan dengan pemakaian analgesik non-

narkotika. Nyeri yang sedang sampai berat biasanya membutuhkan analgesik 

narkotika. Berikut pada tabel 2.1 merupakan jenis-jenis nyeri dan pengobatannya 

(Kee et al., 1996). 

Tabel II.1  Jenis-jenis Nyeri dan Pengobatan (Kee et al., 1996). Tabel 1 

Jenis Nyeri Definisi Pengobatan 

Nyeri akut Nyeri terjadi mendadak 

dan memberikan respon 

terhadap pengobatan 

Nyeri ringan : Non-narkotika 

(asetaminofen, Asetosal, NSAID) 

Nyeri sedang : Kombinasi non-

narkotik dan narkotik  

Nyeri berat Narkotika 

Nyeri kronik Nyeri menetap selama 

lebih dari 6 bulan sulit 

diobati atu dikendalikan 

Obat-obat narkotika disarankan, 

narkotika harus: 

1. Diberikan peroral 

2. Mempunyai waktu paruh 

yang panjang 

3. Menyertakan terapi 

tambahan 

4. Tidak menimbulkan 

depresi pernapasan 

Nyeri superfisial Nyeri dari daerah 

permukaan seperti kulit 

dan selaput mukosa 

Nyeri ringan: Non-narkotika 

Nyeri sedang: kombinasi obat 

analgesik narkotik dan non-

narkotika  

Nyeri viseral 

(Nyeri dalam) 

Nyeri dari otot polos 

dan organ 

Obat-obat narkotika 

Nyeri somatik Nyeri dari otot rangka, 

ligamen, dan sendi 

Non-narkotika : NSID (aspirin) 

juga bekerja sebagai obat 

antiinflamasi 

 

2.3.2 Penggolongan Obat Analgesik  

Obat Analgesik dibedakan menjadi dua golongan yaitu Analgesik opioid dan 

non opioid. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing penggolongan obat: 
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a. Analgesik opioid, merupakan kelompok obat yang memiliki sifat seperti 

opium. Opium yang berasal dari getah Papaver somniferum mengandung 

sekitar 20 jenis alkaloid diantaranya morfin, kodein, tebain, dan 

papaverin. Analgesik opium terutama digunakan untuk meredakan aau 

menghilangkan rasa nyeri, meskipun juga memperlihatkan berbagai efek 

farmakodinamik yang lain. Ada 3 jenis utama resptor opioid yaitu µ (mu), 

δ (delta), dan κ (kappa). Ketiga reseptor termasuk pada jenis reseptor yang 

berpasangan dengan protein G, dan memiliki subtipe mu1, mu2, delta1,  

delta2, kappa1, kappa2, dan kappa3. Karena suatu opioid dapat 

berfungsi dengan potensi yang berbeda sebagai suatu agonis, agonis 

parsial, atau agonis pada lebih dari satu jenis reseptor atau subtipe reseptor 

maka senyawa yang tergolong opioid dapat memiliki efek fsrmakologi 

yang beragam (Gunawan et al., 2012). 

             Tabel II.2 Contoh Obat Opioid dan Kerja Opioid pada Reseptor Opioid 

Tabel 2(Gunawan et al., 2012). 

Obat Reseptor 

µ (mu) δ (delta) κ (kappa) 

Peptida opioid    

Enkefalin  Agonis Agonis   

β-endorin Agonis Agonis  

Dinorfin  Agonis lemah   

Agonis    

Kodein Agonis lemah Agonis lemah  

Morfin Agonis Agonis lemah Agonis lemah 

Metadon Agonis   

Meperidin Agonis   

Fentanil Agonis   

Agonis-antagonis    

Buprenorfin Agonis parsial   

Pentazosin Antagonis/ 

agonis parsial 

 Agonis 

Nalbufin Antagonis  Agonis 
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Lanjutan dari Tabel II.2 

Obat Reseptor   

µ (mu) δ (delta) κ (kappa) 

Nalokson Antagonis Antagonis Antagonis 

 

b. Obat analgesik antipiretik serta obat anti-inflamasi non sterois (AINS) 

merupakan salah satu kelompok obat yang banyak diresepkan dan juga 

digunakan tanpa resep dokter. Obat-obat ini merupakan suatu kelompok 

obat yang heterogen secara kimia. Walaupun demikian obat-obatan ini 

ternyata memiliki banyak persamaan dalam efek terapi maupun efek 

samping. Mekanisme kerja NSAID berhubungan dengan sistem 

biosintesis PG mulai dilaporkan pada tahun 1971 oleh Vene dkk yang 

memperlihatkan secara in vitro bahwa dosis rendah aspirin dan 

indometasin menghambat produksi enzimatik PG. Selain itu obat AINS 

secara umum tidak menghambat biosintesis leukotrin, pada beberapa 

orang sintesis meningkat dan dikaitkaan dengan reaksi hipersenditivitas 

yang bukan berdasarkan pembentukan antibodi. Golongan obat ini 

menghambat enzim siklooksigenase sehingga konversi asam arakidonat 

menjadi PGG-2 terganggu. Enzim siklooksigenase terdapat 2 isoform 

disebut COX-1 dan COX-2. Kedua isoform tersebut dikodde oleh gen 

yang berbeda (Gunawan et al., 2012). Efek analgesik AINS digunakan 

baik perifer maupun di sentral, tetapi efek perifernya lebih banyaak. Efek 

analgesiknya biasanya berhubungan dengan efek antiinflamasinya dan 

diakibatkan oleh inhibisi sintesis prostaglandin dalam jaringan yang 

meradang. Prosteglandin menghasilkan sedikit nyeri tetapi 

mempotensiasi nyeri yang disebabkan oleh mediator inflamasi lain 

(misalnya histamin, bradikkinin). Enzim COX-1 dan COX-2 memiliki 

kanal yang panjang dan kanal tersebut lebih lebar pada COX-2 NSAID 

nonselektif memasuki kanal pada kedua enzim dan, kecuali aspirin 

memblok enzim-enzim tersebut dengan dengan mengikatnya dengan 

ikatan hidrogen ke jalur bawah arginin. Hal ini secara reversibel 

menghambat enzim tersebut dengan mencegah akses arakidonat. Secara 



18 
 
 

 

 

 

unik aspirin mengasetilasi enzim (pada serin 530) dan ireversibel. (Neal 

et al., 2006). 

Tabel II.3 klasifikasi obat NSAID (Gunawan et al., 2012). 3 

AINS COX-

nonselektif 

ANIS COX-2-

preferential 

AINS COX-2-selektif 

 Aspirin 

 Indometasin 

 Piroksikam 

 Ibuprofen 

 Naproksen 

 Asam mefenamat 

 Nimesulid  

 Meloksikam  

 Nabumeton 

 Diklofenak 

 Etodolak  

Generasi 1: 

 Selekoksib 

 Rofekoksib 

 Valdekoksib 

 Parekoksib 

 Eterikkoksib  

Generasi 2: 

 Lummirakoksib  

 

2.3.3 Penatalaksanaan Nyeri Kepala  

Pada saat nyeri kepala dapat diberikan obat untuk mengurangi atau 

menghentikan nyeri yang dirasakan saat serangan muncul. Penghilang rasa nyeri 

yang sering digunakan adalah:  

a. Paracetamol 

b. Ibuprofen 

c. Aspirin 

d. Naproxen 

e. Ketoprofen (Akbar, 2010). 

Paracetamol efektif untuk nyeri kepala sedang sampai berat dalam dosis 

tinggi. Efek samping paracetamol jarang ditemukan, namun penggunaan dalam 

dosis besar pada waktu yang lama bisa mengakibatkan terjadinya kerusakan hati. 

Penggolongan obat NSAID efektif dalam dosis yang rendah. Efek samping yang 

ditemukan antara lain diare, mual, konstipasi, nyeri perut, perdarahan, dan ulkus. 

Pengobatan kombinasi antara paracetamol atau aspirin dengan kafein atau obat 

sedativ lainnya dapat digunakan bersamaan. Cara ini lebih efektif untuk 

menghilangkan nyeri kepala, namun jangan digunakan lebih dari 2 hari dalam 

seminggu dan penggunaannya harus diawasi oleh dokter (Akbar, 2010). 
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Pemilihan obat untuk manajemen nyeri kepala primer tergantung pada 

diagnosis pasien, morbiditas, preferensi, dan kecacatan. Manajemen gaya hidup 

dapat membantu pengobatan nyeri kepala episodik, seperti migren atau nyeri kepala 

tegang otot. Pengobatan nyeri kepala mempunyai dua kategori yaitu abortive 

treatment (sesuai yang diperlakukan) dan preventive tretment (diminum setiap hati) 

(Hidayah, 2014). 

Tabel II.4 Abortive dan Preventive Treatment (Hidayah, 2014). 4 

Abortive treatment Preventive tretment 

Analgesik, misalnya paracetamol 

(migren dan tension-type headaches) 

Beta blokers, misalnya 

propanolol, metoprolol, atenolol 

(migren) 

Dosis tinggi obat anti inflamasi non 

steroid,contohnya aspirin, ibu profen, dan 

naproxen (migren dan nyeri kepala tegang) 

diklofenak dan asam tolfenamic (migren) 

Kalsium channal blockers, 

contohnya verapamil (cluster 

nyeri kepala) 

Oksigen, misalnya 100% pada 10-

15L/menit (nyeri kepala cluster 

Antidepresan trisiklik, contohnya 

amitriptyline (migren) 

5HT-angonis reseptor (triptans misalnya 

sumatriptan dan zolmitriptan digunakan 

untuk migren dan tension-type 

headaches). Rizatriptan, naratriptan, 

almotriptan, eletriptan, frovatriptan 

(migren) 

Antikovulsan, misalnya 

prednison (nyeri kepala cluster) 

methysergide (migren dan nyeri 

kepala cluster) 

 

2.3.4 Obat-obat Nyeri Kepala yang dapat Digunakan Sebagai Swamedikasi 

Beberapa obat analgesik yang dapat digunakan sebagai pengobatan nyeri 

kepala, ada beberapat obat nyeri kepala yang dapat digunakan secara swamedikasi, 

antara lain adalah ibuprofen, asetosal dan parasetamol. Obat-obat tersebut juga 

dapat digunakan untuk menurunkan panas. Ibuprofen memiliki terapi antiradang 

lebih tinggi dibanding efek penurun panas, sedangkan asetosal dan parasetamol 

efek penurun demamnya lebih tinggi dibanding efek anti nyeri (Depkes RI., 2007). 
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Berikut merupakan penjelasan farmakologi obat yang dapat digunakan 

sebagai pengobatan sendiri:  

a. Paracetamol, derivat paraminofenol yaitu fenasetin dan asetaminofen. 

Paracetamol memberikan efek antipiretik ditimbulkan oleh gugus 

aminobenzen. Di Indonesia paracetamol merupakan golongan obat bebas, 

walau demikian laporan kerusakan hepar akibat penggunaan yang 

berlebihan. Efek analgesik paracetamol serupa dengan salisilat yaitu 

menghilangkan atau mengurangi nyeri ringan sampai sedang, efek anti-

infamasi sangat lemah. Paracetamol merupakan penghambat biosintesis 

PG yang lemah. Paracetamol diabsobsi cepat dan sempurna melalui 

saluran cerna. Konsentrasi tertinggi dalam plasma dicapai dalam waktu ½ 

jam dan masa paruh plasma antara 1-3 jam. Obat ini tersebar ke seluruh 

cairan tubuh. Dalam plasma 25% paracetamol terikat protein plasma. Obat 

ini dimetabolisme oleh enzim mikrosom hati. Sebagian 80% dikonjugasi 

dengan asam glukuronatdan sebagian kecil lainnya dengan asam sulfat. 

Selai itu obat ini juga dapat mengalami hidrolisis. Metabolisme hasil 

hidrolisis ini dapat menimbulkan methemoglobinemia dan hemolisis 

eritosit. Obat ini diekskresi melalui ginjal, sebaagian kecil paracetamol 3% 

dan sebagian besar dakam bentuk terkonjugasi (Gunawan et al., 2012). 

Paracetamol berkhasiat sebagai analgesik dan antipiretik tetapi tidak untuk 

antiradang. Obat tersebut dianggap sebagai zat antinyeri yang paling aman 

untuk swamedikasi. Efek analgesik dapat diperkuat dengan penambahan 

kofein. Efek samping jarang terjadi, antara lain hipersenitivitas dan 

kelainan darah. Pada penggunaan kronis 3-4 gram sehari dapat terjadi 

kerusakan hatidan pada dosis diatas 6 gram mengakibatkan necrosis dan 

hati yang tidak reversibel. Dosis nyeri dan demam oral 4 kali sehari 0,5-1 

gram sesudah makan, maksimal 4 gram sehari, anak-anak < 1 tahun 10 

mg/kgBB 3-4 kali sehari, 1-12tahun 4-6 kali sehari, diatas 12 tahun 4 kali 

sehaari 320-500 mg maksimal 2 gram/hari (Tjay et al., 2010). Paracetamol 

bekerja paling tidak sebagian dengan mengurangi tonus peroksida 

sitoplasmik. Peroksida penting untuk mengaktivasi enzim hem menjadi 
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ferri. Paracetamol merupakan analgesik efektif pada kondisi dimana 

infitrasi leukosit rendah atau tidak ada (Neal et al., 2006). 

b. Ibuprofen, merupakan derivat asam propionat berkhasiat sebagia analgesik 

dengan daya antiinflamasi yang tidak terlalu kuat. Efek analgesiknya sama 

seeperti aspirin, efek anti-inflamsinya berefek pada dosis 1200-2400 mg 

sehari. Absorbssi ibuprofen cepat melalui lambung dan kadar maksimal 

dalam plasma dicapai setelah 1-2 jam. 90% ibuprofen terikat dalam plasma 

protein. Ekskresi berlangsung cepat dan lengkap. Kira-kira 90% dari dosis 

yang diabsobsi akan diekskresi melalui urin sebagai metabolit atau 

konjugatnya. Metabolit utama merupakan hsil hidroksilasi dan 

karboksilasi. Terapi dengan pemberian wafarin harus diawasi karena 

adanya gangguan fungsi trombosit yang memperpaanjang masa 

pendarahaa. Derivat asam propionat dapat mengurangi efek diuresis, efek 

samping terhadap saluran cerna lebih ringan dibandingkan dengan aspirin, 

indometasin atau naproksen. Ibuprofen tidak dianjurkan untuk wanita 

hamil dan menyusui, karena alasan bahwa ibuprofen relatif lebih lama 

dikenal dan tidak menimbulan efek samping yang serius pada dosis 

analgesik, maka ibuprofen dengan dosis 200 mg dijual sebagai obat 

generik bebeas di Indonesia (Gunawan et al., 2012). Dosis permulaan 400 

mg sesudah makan atau saat makan, lalu 3-4 kali sehari 200-400 mg. Dosis 

untuk migren singel dose 600 mg, 15-30 menit sesudah diberikan 

domperidon atau metokloperamid (Tjay et al., 2010). 

c. Aspirin (Asam asetil salisilat) adalaah ONSAID yang paling bertahan lama 

dan merupakan analgesik efektif, dengan durasi kerja sekitar 4 jam. 

Aspirin diabsorbsi dengan baik secara oral. pH asam dalam lambung 

menjadi fraksi besar aspirin tidak terionisasi sehingga menunjang absorpsi 

dalam lambung, karena spirin merupakan asam lemah (pKa = 3,5), 

meskipun banyak aspirin diabsorpsi melalui area permukaan yang luas dari 

usus kecil bagian atas. Aspirin yang diabsorbsi mengalami hidrolisis oleh 

esterase dalam darah dan jaringan menjadi salisilat (yang aktif) dan asam 

asetat. Sebagian besar salisilat diubah dalam hati menjadi konjugat larut 
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air yang cepat diekskresi oleh ginjal. Alkalinisasi reabsorbsitubulusnya, 

maka ekskresi salisilat meningkat (Neal et al., 2006). 

2.3.5 Contoh Iklan Obat Nyeri Kepala di Televisi  

Ada beberapa industri farmasi yang menggunakan media audio visual yaitu 

iklan di televisi sebagai promosi produk pada masyarakat. Berikut contoh obat nyeri 

kepala yang diiklankan di televisi: 

Tabel II.5 Contoh Obat Nyeri Kepala yang Diiklankan di Televisi5 

(ISO, 2012; MIMS 2014). 

Merek 

Dagang 

Komposisi Golongan 

Obat 

Produsen 

Paramex ® Propifenazon 150 mg, 

Paracetamol 250 mg, 

Dexklorfeniramin maleat 1 mg, 

Kafein anhidrat 50 mg 

Obat Bebas Konimex 

Panadol ® Paracetamol 500 mg; 160 mg/5 

ml; 60 mg/0,6 ml 

Obat Bebas  Sterling, 

Indonesia 

Bodrex ® Paracetamol 600 mg,  

Kofein 50 mg 

Obat Bebas Tempo 

Scan pacific 

Bodrex 

Ekstra ® 

Paracetamol 350 mg,  

Ibuprofen 200 mg,  

Kafein 50 mg 

Obat Bebas 

Terbatas 

Tempo 

Scan pacific 

Bodrex 

Migra ® 

Paracetamol 350 mg, 

Propifenazon 150 mg,  

Kafein 50 mg 

Obat Bebas 

Terbatas 

Tempo 

Scan pacific 

Oskadon ® Paracetamol 500 mg,  

Kafein 35 mg 

Obat Bebas Super 

Ferbindo 

Farma 

Proris ® Ibuprofen 100 mg; 200 mg; 

100mg/5 ml; 200 mg/ 5 ml; 125 

mg 

Obat Bebas 

Terbatas 

Pharos 

Poldanmig ® Paracetamol 400mg, Asetosal 

250mg, Caffeine 65mg 

Obat Bebas Sanbe  
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2.4 Iklan 

2.4.1 Pengertian Iklan  

Menurut Peraturan Ketua Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik 

Indonesia Nomor 8 tahun 2017 iklan obat adalah setiap keterangan atau pernyataan 

mengenai obat dalam bentuk gambar, tulisan, atau bentuk lain yang dilakukan 

dengan berbagai cara untuk pemasaran atau perdagangan obat. Iklan adalah segala 

bentuk pesan tentang suatu produk yang disampaikan lewat suatu media dan 

dibiayai oleh pemrakarsa yang dikenal serta ditujukan kepada sebagian atau seluruh 

masyaraka (Supardi, 2011). 

2.4.2 Fungsi Iklan  

Iklan diharapkan efektif, sehingga produk atau jasa dapat terjual laris di 

pasaran. Dalam periklanan dapat dibedakan dua fungsi yaitu:  

a. Fungsi informatif, Iklan informatif bertujuan untuk membentuk permintaan 

pertama. Caranya dengan memberitahukan pasar tentang produk baru, 

mengusulkan kegunaan baru suatu produk, memberitahukan pasar tentang 

perubahan harga, menjelaskan cara kerja suatu produk, menjelaskan 

pelayanan yang tersedia, mengoreksi kesan yang salah, mengurangi 

kecemasan pembeli, dan membangun citra perusahaan (biasanya dilakukan 

besar-besaran pada tahap awal peluncuran suatu jenis produk) 

b. Fungsi persuasif, Merupakan iklan untuk mempengaruhi atau membujuk 

konsumen. Persuasif sering juga disebut dengan daya bujuk, mempunyai 

daya pengaruh untuk menyihir orang untuk melakukan sesuatu. Iklan 

dengan daya bujuk yang kuat hampir pasti akan menggerakkan konsumen 

untuk mendekatkan diri dengan merek kita dan tertarik untuk mencobanya 

(Turisno, 2012). 

2.4.3 Tujuan Iklan  

Tujuan dari iklan adalah untuk memperkenalkan dan mempromosikan barang 

atau jasa kepada khalayak sasaran untuk memengaruhi konsumen agar 

menggunakan produk yang ditawarkan (Supardi, 2011). 
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2.4.4 Kriteria Iklan Obat  

Menurut Peraturan Ketua Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik 

Indonesia Nomor 8 tahun 2017 tentang Pedoman pengawasan Periklanan Obat, 

Informasi yang dicantumkan dalam Iklan harus memenuhi kriteria sebagai berikut: 

1. Obyektif, Memberikan informasi sesuai dengan kenyataan yang ada dan 

tidak boleh menyimpang dari sifat kemanfaatan dan keamanan obat sesuai 

dengan penandaan terakhir yang telah disetujui 

2. Lengkap, Harus mencantumkan informasi lengkap sesuai persyaratan dalam 

pedoman ini 

3. Tidak Menyesatkan, informasi obat yang berkaitan dengan hal-hal seperti 

sifat, harga, bahan, mutu, komposisi, indikasi, atau keamanan obat tidak 

menimbulkan gambaran atau persepsi yang menyesatkan (PKBPOM, 

2017). 

2.4.5 Etika Iklan Obat 

Menurut Peraturan Ketua Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik 

Indonesia Nomor 8 tahun 2017 tentang Pedoman pengawasan Periklanan Obat 

mengenai informasi yang harus ada dalam iklan obat diantaranya adalah:  

1. Nama obat yang dicantumkan dalam Iklan harus sesuai dengan nama obat 

yang tercantum pada surat persetujuan izin edar. Iklan yang 

mencantumkan lebih dari 1 nama obat harus mencantumkan indikasi 

masing-masing produk dengan jelas 

2. Nomor izin edar obat (khusus untuk iklan pada media cetak dan luar ruang) 

3. Nama industri farmasi pemilik izin edar, dalam hal terdapat perubahan 

nama industri farmasi pemilik izin edar maka dalam masa transisi sebelum 

diterbitkan nomor izin edar yang baru, rancangan iklan dapat 

mencantumkan nama atau logo industri farmasi pemilik izin edar yang 

baru namun dengan tetap mencantumkan nama industri farmasi pemilik 

izin edar sesuai dengan NIE yang berlaku 

4. Indikasi obat sesuai dengan persetujuan izin edar 

5. Komposisi dan kekuatan obat (khusus untuk iklan pada media cetak dan 

luar ruang) 

6. Spot peringatan dan perhatian meliputi:  
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1). Pada setiap akhir iklan harus mencantumkan spot peringatan perhatian  

a) Baca Aturan Pakai, Jika Nyeri Berlanjut Hubungi Dokter 

b) Baca Aturan Pakai (untuk obat yang termasuk kategori vitamin) 

c) Informasi khusus harus mencantuman atau penyebutan informasi 

khusus hanya berlaku untuk obat yang memiliki peringatan dan 

perhatian sesuai ketentuan.  

2). Pencantuman spot peringatan perhatian harus memenuhi ketentuan 

sebagai berikut:  

a) Untuk media cetak, spot peringatan perhatian harus dibuat 

proporsional (antara spot dan halaman iklan) sehingga terlihat dan 

terbaca dengan jelas. 

b) Untuk media luar ruang, spot peringatan perhatian harus 

proporsional, jelas dan terlihat mencolok. 

c) Untuk media elektronik audio visual, spot peringatan perhatian harus 

dicantumkan dengan tulisan yang jelas terbaca pada satu screen atau 

gambar terakhir dengan ukuran minimal 30% dari screen elektronik 

dan ditayangkan minimal 10% dari total durasi iklan. 

d) Untuk media elektronik audio, spot Peringatan Perhatian harus 

dibacakan pada akhir Iklan dengan nada suara jelas dan tegas. 

 

 

Gambar 2.4 Peringatan dan Perhatian yang Harus Ada Dalam Iklan41 

 

2.5 Perilaku Kesehatan  

Perilaku pada dasarnya berorientasi pada tujuan. perilaku pada umumnya 

dimotivasi oleh suatu keinginan untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan spesifik 

tersebut tidak selalu diketahui secara sadar oleh individu yang bersangkutan 

(Winardi, 2004). Perilaku manusia adalah semua kegiatan atau aktivitas manusia, 

baik yang diamati langsung, maupun yang tidak diamati oleh pihak luar 

(Notoatmodjo, 2003). Perilaku kesehatan adalah respon seseorang terhadap 
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stimulasi yang berkaitan dengan nyeri dan penyakit, sistem pelayanan kesehatan, 

makanan, dan lingkungan (Notoatmodjo, 1993).  

Menurut Notoatmodjo (2003), perilaku dibagi menjadi 3 yaitu: 

a. Pengetahuan (kenowledge), adalah hasil dari tahu, dan ini terjadi setelah 

seseorang melalukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Tanpa 

pengetahuan seseorang tidak mempunyai dasar untuk mengambil 

keputusan dan menentukan tindakan terhadap masalah yang dihadapi. 

b. Sikap (attitude), adalah sikap reaksi atau respon masih tertutup dari 

seseorang terhadap suatu stimulus atau objek 

c. Perilaku atau tindakan (practice), adalah sikap belum otomatis terwujud 

dalam suatu tindakan. Untuk mewujudkan sikap suatu perubahan yang 

nyata diperlukan faktor pendukung atau suatuu kondisi yang 

memungkinkan, antara lain adalah fasilitas dan faktor dukungan 

(Notoatmodjo, 2003). 

Menurut teori Lawrence Green dan kawan-kawan (1980) perilaku manusia 

dipengaruhi oleh dua faktor pokok yaitu, faktor perilaku (behaviour causes) dan 

faktor diluar perilaku (non behaviour causes). Selanjutnya perilaku itu sendiri 

ditentukan atau terbentuk dari 3 faktor yaitu:  

a. Faktor predisposisi (predisposing factors), yang mencakup pengetahuan, 

sikap dan sebagainya 

b. Faktor pemungkin (enabling factor), yang mencakup lingkungan fisik, 

tersedia atau tidak tersedianya fasilitas-fasilitas atau sarana keselamatan 

kerja, misalnya ketersedianya APD, pelatihan dan sebagainya  

c. Faktor penguat (reinforcement factor), faktor-faktor ini meliputi 

undangundang, peraturan-peraturan, pengawasan dan sebagainya 

(Notoatmodjo, 2003). 

 

2.6 Gambaran Masyarakat  

Desa Beji mempunyai 3 dusun yaitu dusun Karang Jambe, Krajansae, dan 

Jambe Rejo. Untuk dusun karang jambe mempunyai 2 RW dan 8 RT yaitu RW 02 

dan RW 03. Menurut data rekapitulasi jumlah penduduk Desa Beji Kecamatan 

Junrejo Kota Batu, jumlah penduduk Desa Beji sebanyak 8.777 orang 2.673 kepala 
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keluarga. Menurut data rekapitulasi jumlah penduduk menurt jenis pekerjaan, 

mayoritas pekerjaan masyarakat Desa Beji adalah sebagai karyawan swasta. Dan 

menurut rekapitulasi jumlah penduduk menurt pendidikan akhir, mayoritas 

masyarakat Desa Beji berpendidikan SLTA atau sederajat. Pada Dusun Karang 

Jambe hanya terdapat toko jamu sebagai layanan kesehatan terdekat. Dari data tabel 

2.3 Dusun Karang jambe berlokasi di RW 02 dan RW 03, dimana masing-masing 

RW memiliki 4 RT.  Jumlah pendduduk  Dusun Karang Jambe sebanyak 2.412 

orang dan 743 kepala keluarga. Dari jumlah tersebut terdapat 1.164 orang berjenis 

kelamin laki-laki dan 1.248 orang berjenis kelamin perempuan. 

Tabel II.6 Jumlah Penduduk Dusun Karang Jambe Menurut Jenis Kelamin6 

 

RW RT Jumlah Penduduk 

Laki-laki Perempuan Laki-laki + Perempuan 

02 01 165 171 336 

02 166 186 352 

03 148 163 311 

04 196 195 391 

03 01 121 140 261 

02 119 137 256 

03 144 153 297 

04 105 103 208 

Jumlah 1.164 1.248 2.412 


