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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

I.1 Latar Belakang 

 Kesehatan diletakkan dalam kedudukan paling istimewa dibanding dengan 

masalah sosial lainnya dalam kehidupan manusia (Buse, Mays and Walt, 2007). 

Kondisi sehat merupakan hal penting dalam menjalani aktifitas sehari-hari. 

Seseorang yang merasa sakit akan melakukan upaya apa saja demi memperoleh 

kesehatannya kembali. Pilihan untuk mengembalikan kondisi sehatnya dari suatu 

penyakit antara lain adalah dengan melakukan pemeriksaan ke dokter atau dengan 

melakukan pengobatan sendiri atau swamedikasi (self-medication) (Erie 

Gusnellyanti, 2014). 

 Pegobatan sendiri atau swamedikasi (self-medication) adalah cara pemilihan 

dan penggunaan obat untuk mengobati atau mengendalikan penyakit dan gejala 

penyakit tanpa memeriksakan kondisi sakitnya oleh dokter ataupun tenaga 

kesehatan lainnya (World Health Organization, 1998). Swamedikasi tersebut 

merupakan upaya yang paling banyak dilakukan masyarakat untuk mengatasi 

gejala penyakit sebelum mencari pertolongan dari tenaga kesehatan (Depkes RI, 

2008b). Pada pelaksanaannya swamedikasi (self-medication) dapat menjadi 

sumber terjadinya kesalahan pengobatan (medication error) karena keterbatasan 

pengetahuan masyarakat akan obat dan penggunaannya (Meriati, Goenawi and 

Wiyono, 2013). 

 Pengobatan sendiri atau swamedikasi (self-medication) dipraktikan hampir 

diseluruh bagian dunia baik di Negara berkembang maupun di Negara maju 

seperti Australia, Argentina, Brasil, Kanada, China, Kolombia, El Salvador, 

Jerman, Guatemala, India, Italia, Spanyol, Swedia, Swiss, UK, Venezula dan di 

negara lainnya (Vidyavati et al., 2016). Pada beberapa penelitian menunjukan 

bahwa Afrika Selatan lebih memilih menggunakan metode self-medication 

dibanding dengan metode lainnya. Di Punjab, India swamedikasi merupakah hal 

umum untuk populasi dikalangan pelajar yaitu dengan prevalensi swamediakasi 

sebesar 73% (Bennadi, 2014). Obat-obatan yang dapat
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digunakan pada swamedikasi (self-medication) masuk ke dalam golongan obat 

tanpa resep baik obat bebas ataupun obat bebas terbatas yang biasa disebut Over 

the Counter (OTC). Mexico merupakan Negara bagian yang memiliki persentase 

kepuasan obat OTC (Vidyavati et al., 2016).  

Di Indonesia 35,2% rumah tangga menyimpan obat yang didapatkan 

melalui upaya swamedikasi atau pengobatan sendiri (self medication) yang di 

antaranya terdapat obat keras, obat bebas, obat golongan antibiotika, obat 

tradisional dan bahkan obat yang tidak teridentifikasi (Riskesdas, 2013). Secara 

nasional proporsi rumah tangga yang menyimpan obat keras adalah sebesar 

35,7%, obat bebas sebesar 80,0%, antibiotika sebesar 27,8%, obat tradisional 

sebesar 15,7%, dan obat tidak teridentifikasi sebesar 6,4%. Penyimpanan obat 

keras dan golongan antibiotika untuk tujuan swamedikasi menunjukkan perilaku 

penggunaan obat tidak rasional. Provinsi tertinggi dengan tingkat penyimpanan 

obat untuk keperluan swamedikasi yaitu DKI Jakarta sebesar 56,4% dan provinsi 

terendah yaitu Nusa Tenggara Timur 17,2% (Riskesdas, 2013). Dari data 

perkembangan pencapaian penggunaan obat rasional di Indonesia periode tahun 

2011 – 2015 memperlihatkan bahwa capaian tahun 2011 adalah 55%; tahun 2012 

adalah 62,7%; tahun 2013 adalah 61,90%, tahun 2014 adalah 68,01% dan 2015 

adalah 70,64%. Hasil tersebut menunjukkan adanya peningkatan capaian target 

indikator Penggunaan Obat Rasional (POR) setiap tahun. Upaya peningkatan 

penggunaan obat rasional terus dilakukan, bukan hanya terhadap tenaga kesehatan 

di fasilitas pelayanan kesehatan tetapi juga pada masyarakat karena demand 

masyarakat juga berkontribusi dalam penggunaan obat rasional (TKHT: 

Penggunaan Obat Rasional (POR), 2013). 

 Dalam penelitian sebelumnya di Kecamatan Warungkondang Kabupaten 

Cianjur diperoleh data bahwa 45% responden melakukan tindakan pengobatan 

sendiri atau swamedikasi (untuk obat bebas) sesuai aturan berdasarkan kriteria 

tepat golongan, tepat obat, tepat dosis, dan hanya dalam jangka waktu terbatas 

serta 55% melakukan pengobatan sendiri atau swamedikasi dengan aturan yang 

tidak sesuai (Supardi, Sampurno and Notosiswoyo, 2002b). Disebutkan pula 

bahwa di Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan hanya 

46,10% ibu-ibu melakukan swamedikasi dengan sesuai aturan. Artinya 53,9% 
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lainnya melakukan swamedikasi dengan aturan yang tidak sesuai (Supardi, 

Sampurno and Notosiswoyo, 2002a). Dari kedua penelitian tersebut terlihat bahwa 

hampir sekitar 50% masyarakat melakukan tindakan swamedikasi yang tidak 

sesuai aturan.  

 Menurut The International Council of Nurses (ICN), swamedikasi (self-

medication) merupakan sebuah komponen kunci dari perawatan diri yang sangat 

penting dalam era peningkatan penyakit kronis dan pengetahuan luas akan 

informasi kesehatan oleh konsumen dalam hal ini adalah pasien atau masyarakat 

(WSMI, 2017). Kebanyakan masyarakat melakukan swamedikasi karena 

berkembangnya persepsi masyarakat/pasien yang berpikir bahwa mereka memiliki 

peran besar dalam pemeliharaan kesehatannya dan menganggap bahwa mereka 

dapat mengelola dan mengatasi gangguan penyakit ringan yang sewaktu-waktu 

dapat menyerang tanpa intervensi dari dokter ataupun tenaga kesehatan lainnya 

(Bennadi, 2014). 

 Swamedikasi (self medication) merupakan langkah yang sering dilakukan 

masyarakat umum untuk mengatasi gangguan penyakit ringan seperti sakit kepala, 

demam, batuk, pilek/flu, diare, gastritis, alergi, konstipasi, nyeri dan infeksi kulit 

karna jamur/bakteri/virus (Ali et al., 2012). Pelaksanaan swamedikasi itu berlatar 

belakang bahwa hal tersebut cukup untuk mengatasi masalah kesehatan yang 

dialami tanpa melibatkan tenaga kesehatan (Hanson, Venturelli and Fleckenstein, 

2011).  Semakin mahal biaya pengobatan ke dokter, tidak cukup waktu yang 

tersedia untuk berobat dan kurangnya akses ke fasilitas-fasilitas kesehatan juga 

merupakan alasan lain masyarakat melakukan upaya swamedikasi (self 

medication) (Gupta, Bobhate and Shrivastava, 2011) 

Pada perilaku swamedikasi (self-medication) dalam penggunaan obat, 

masyarakat pada umumnya melakukan sejumlah fungsi seorang dokter. Beberapa 

fungsi tersebut antara lain pengenalan gejala penyakit dengan akurat, penetapan 

tujuan terapi, pemilihan produk obat yang tepat, pertimbangan riwayat 

pengobatan, kontraindikasi, penyakit yang sedang dialami dan obat yang sedang 

dikonsumsi, serta monitoring respons terhadap pengobatan dan kemungkinan 

adanya efek samping (World Health Organization, 2007). Pelaksanaan 
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swamedikasi dapat menjadi sumber terjadinya kesalahan yang dapat 

mempengaruhi seseorang dalam menggunakan obat secara rasional atau tidak.  

Menurut WHO penggunaan obat rasional adalah apabila individu atau 

seseorang menerima pengobatan sesuai dengan kebutuhan klinisnya, dalam dosis 

yang sesuai dengan kebutuhan, dalam periode waktu yang sesuai dan dengan 

biaya yang terjangkau oleh dirinya dan kebanyakan masyarakat (Dirjen 

Farmalkes, 2017). WHO memperkirakan bahwa lebih dari separuh dari seluruh 

obat di dunia diresepkan, diberikan dan dijual dengan cara yang tidak tepat dan 

separuh dari pasien menggunakan obat secara tidak tepat. Penggunaan yang tidak 

rasional atau tidak tepat ini berupa penggunaan yang berlebihan, penggunaan yang 

kurang dosis dari seharusnya, dan kesalahan dalam penggunaan obat resep 

ataupun obat tanpa resep. Sebagai bentuk ketidakrasionalan menimbulkan 

masalah antara lain polifarmasi (penggunaan obat yang terlalu banyak), 

penggunaan antibiotika dan injeksi yang berlebihan, kegagalan dalam meresepkan 

obat yang sesuai dengan panduan klinis, serta swamedikasi (self-medication) yang 

tidak tepat (World Health Organization, 2007). 

Permasalahan kesehatan yang baru dapat saja timbul menyebabkan penyakit 

yang jauh lebih berat. Hal ini dapat disebabkan karena terbatasnya pengetahuan 

masyarakat dan kurangnya informasi yang diperoleh dari tenaga kesehatan, 

maupun kurangnya kesadaran dan kemampuan masyarakat untuk mencari 

informasi melalui sumber informasi yang tersedia (Erie Gusnellyanti, 2014). Ibu 

memiliki peran terpenting di dalam sebuah keluarga sebagai penentu kesehatan 

dan kualitas sumber daya anggota keluarga. Hal ini dikarenakan ibu memiliki 

sikap lebih peka dan memegang peran penting dalam pengambilan keputusan 

mengenai kesehatan dalam keluarga termasuk dalam hal pemilihan obat yang 

akan digunakan ketika salah satu anggota keluarga mengalami gangguan 

kesehatan (A Zoraida, 2012). 

Dengan tingginya data penggunaan obat tidak rasional dalam swamedikasi 

(self-medication) oleh masyarakat, maka Depkes RI membuat peraturan melalui 

Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.02.02/Menkes/427/2015 mengenai 

Program GeMa CerMat (Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat) yang 

merupakan upaya bersama pemerintah dan masyarakat melalui serangkaian 
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kegiatan dalam rangka mewujudkan kesadaran, kepedulian, pemahaman dan 

keterampilan masyarakat dalam menggunakan obat secara tepat dan benar, 

dimana penggunaan obat secara rasional oleh masyarakat dapat tercapai melalui 

Program GeMa CerMat. (Kemenkes RI, 2016b). 

 GeMa CerMat memiliki 4 strategi yang salah satunya merupakan strategi 

edukasi dan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya memberikan informasi 

untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman serta keterampilan masyarakat 

dalam penggunaan obat secara tepat dan benar menggunakan metode yang sesuai 

dan efektif, secara kontinyu dan berkesinambungan juga optimalisasi peran tenaga 

kesehatan dengan melibatkan tenaga kesehatan sebagai edukator bagi masyarakat 

dan motivator bagi tenaga kesehatan lainnya. 

 Berdasarkan data yang disebutkan di atas maka peneliti melakukan 

observasi dan identifikasi lokasi penelitian. Hasilnya telah ditemukan masalah 

bahwa kurangnya tingkat pengetahuan masyarakat terutama ibu dalam 

penggunaan obat secara bijak dan tepat di lingkungan RT 02/007 Kelurahan 

Srengseng Sawah, Jakarta Selatan yang telah dilakukan pengumpulan data melalui 

observasi dan wawancara serta pengisian kuesioner kepada 20 sampel responden 

ibu rumah tangga di wilayah tersebut. Dari 20 sampel ibu rumah tangga tersebut 

ditemukan sebanyak 17 sampel ibu rumah tangga yang tidak memahami cara 

menggunakan obat secara bijak dan tepat dalam upaya swamedikasi (self-

medication) melalui beberapa pertanyaan yang telah diajukan oleh peneliti 

mengenai topik penelitian. 

 Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis faktor-faktor apa saja yang 

berhubungan dengan penggunaan obat rasional (rational use of drug) pada Ibu 

dalam rangka program GeMa CerMat di wilayah RT 02/007 Kelurahan Srengseng 

Sawah, Jakarta Selatan.  

 

I.2 Rumusan Masalah 

 Angka penggunaan obat dalam swamedikasi yang dilakukan masyarakat 

berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (2013)  yaitu sebesar 35,2% dengan 

proporsi tertinggi di wilayah Provinsi DKI Jakarta sebesar 56,4%. Pada lokasi 

penelitian di wilayah Rt 02/007 Kelurahan Srengseng Sawah, Jakarta Selatan, 
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melalui kegiatan observasi dan wawancara peneliti menemukan masih banyaknya 

masyarakat yang memilih alternatif swamedikasi (self-medication) untuk 

menangani masalah kesehatan dengan menggunakan obat-obatan golongan bebas, 

golongan bebas terbatas, golongan keras dan golongan antibiotika. Berdasarkan 

hasil wawancara, sebagian besar masyarakat di Rt 02/007 Kelurahan Srengseng 

Sawah, hanya mengetahui khasiat dari obat yang digunakan tanpa memperhatikan 

efek samping dan kontraindikasi yang mungkin saja terjadi.  

Hal tersebut menunjukkan bahwa pendidikan kesehatan terkait pengetahuan 

tentang pengobatan dan cara penggunaannya yang tepat sangat diperlukan. 

Penggunaan obat yang tidak sesuai aturan pada masyarakat Indonesia, dapat 

meningkatkan kecenderungan timbulnya dampak negatif bagi kesehatan 

khususnya terkait efek samping yang ditimbulkan dari penggunaan obat tesebut. 

Oleh sebab itu, peneliti ingin mengetahuai faktor – faktor apa saja yang 

berhubungan dengan penggunaan obat rasional (rational use of drug) dalam 

swamedikasi pada Ibu dalam rangka program GeMa CerMat di wilayah Rt 02/007 

Kelurahan Srengseng Sawah, Jakarta Selatan?  

 

I.3 Tujuan Penelitian 

I.3.1 Tujuan Umum 

 Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa 

saja yang berhubungan dengan penggunaan obat rasional (ratinal use of drug) 

dalam swamedikasi pada Ibu dalam rangka program GeMa CerMat di wilayah Rt 

02/007 Kelurahan Srengseng Sawah, Jakarta Selatan. 

 

I.3.2 Tujuan Khusus 

a. Mengetahui penggunaan obat rasional dalam swamedikasi pada Ibu di 

wilayah Rt 02/007 Kelurahan Srengseng Sawah, Jakarta Selatan. 

b. Mengetahui faktor predisposisi (usia, status pendidikan, status pekerjaan, 

tingkat pengetahuan, persepsi sakit yang memerlukan pengobatan, dan 

persepsi harga obat) dengan penggunaan obat rasional dalam 

swamedikasi pada Ibu di wilayah Rt 02/007 Kelurahan Srengseng 

Sawah, Jakarta Selatan. 
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c. Mengetahui faktor penguat (sumber informasi, dukungan keluarga dan 

dukungan petugas kesehatan) dengan penggunaan obat rasional dalam 

swamedikasi pada Ibu di wilayah Rt 02/007 Kelurahan Srengseng 

Sawah, Jakarta Selatan. 

d. Mengetahui hubungan antara faktor predisposisi (usia, status pendidikan, 

status pekerjaan, tingkat pengetahuan, persepsi sakit yang memerlukan 

pengobatan, dan persepsi harga obat) dengan penggunaan obat rasional 

dalam swamedikasi pada Ibu di wilayah Rt 02/007 Kelurahan Srengseng 

Sawah, Jakarta Selatan. 

e. Mengetahui hubungan antara faktor penguat (sumber informasi, 

dukungan keluarga dan dukungan petugas kesehatan) dengan 

penggunaan obat rasional dalam swamedikasi pada Ibu di wilayah Rt 

02/007 Kelurahan Srengseng Sawah, Jakarta Selatan. 

 

I.4 Manfaat Penelitian 

I.4.1 Bagi Masyarakat 

 Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan 

masyarakat terutama Ibu dalam penggunaan obat rasional dalam swamedikasi 

(self-medication) yang kemudian praktik penggunaan obat rasional dapat tercapai 

dan dapat meningkatkan pencapaian program GeMa CerMat oleh masyarakat luas 

khususnya segenap masyarakat yang terlibat dalam penelitian ini. 

 

I.4.2 Bagi Pemegang Program GeMa CerMat 

 Memberikan gambaran kondisi masyarakat Rt 02/007 dengan 

memperkenalkan Program Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat 

(GeMa CerMat) yang belum pernah di sosialisasikan sebelumnya di wilayah 

tersebut serta mengevaluasi perilaku penggunaan obat pada masyarakat. Selain itu 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan acuan dalam pengembangan 

informasi kepada masyarakat khususnya Ibu agar program dapat berjalan sesuai 

dengan pencapaian Penggunaan Obat Rasional (POR). 
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I.4.3 Bagi Dinas Kesehatan 

 Sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan, 

perencanaan program, pengoptimalan program dan perbaikan program khususnya 

pada upaya pemberdayaan masyarakat dalam penggunaan obat secara rasional. 

 

I.4.4 Bagi Institusi Pendidikan 

 Merealisasikan Tridharma Perguruan Tinggi dalam melaksanakan fungsinya 

sebagai lembaga yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian 

bagi masyarakat. Sebagai bahan referensi bagi perpustakaan Universitas 

Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Fakultas Ilmu Kesehatan, Program 

Studi S-1 Kesehatan Masyarakat dan Mahasiswa/Mahasiswi lain untuk penelitian 

selanjutnya, serta dapat dijadikan pedoman bagi akademik dalam penerapan ilmu 

mengenai penggunaan obat rasional. 

 

I.4.5 Bagi Penelitian Selanjutnya 

 Sebagai data dasar, informasi atau acuan, bagi yang akan melakukan 

penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan penggunaan obat rasional dalam 

pengobatan sendiri atau swamedikasi (Self-medication). 

 

I.5 Ruang Lingkup Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang 

berhubungan dengan penggunaan obat rasional (rational use of drug) dalam 

swamedikasi pada Ibu di wilayah Rt 02/007 Kelurahan Srengseng Sawah, Jakarta 

Selatan pada bulan April – Juni 2018. Penelitian ini merupakan penelitian analitik 

kuantitatif dengan pendekatan potong lintang (cross sectional). Variabel 

independen/bebas yang diteliti yaitu faktor-faktor yang berhubungan seperti faktor 

predisposisi (usia, status pendidikan, status pekerjaan, tingkat pengetahuan, 

persepsi sakit yang memerlukan pengobatan dan persepsi harga obat) dan faktor 

penguat (sumber informasi, dukungan keluarga dan dukungan petugas kesehatan). 

Variabel dependen/terikat yang diteliti yaitu penggunaan obat rasional (rational 

use of drug) dalam swamedikasi pada ibu. 
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 Populasi penelitian ini adalah semua ibu yang bertempat tinggal di wilayah 

Rt 02/007 Kelurahan Srengseng Sawah, Jakarta Selatan. Teknik pengambilan 

sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik non probability sampling 

dengan metode pengambilan purposive sampling yang didasarkan pada suatu ciri 

atau sifat-sifat populasi yang diketahui sebelumnya menggunakan perhitungan 

rumus slovin dan didapatkan hasil hitung sampel sebanyak 101 Ibu. Data yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan data primer yang didapat dari 

hasil wawancara dengan bantuan kuesioner terkait dengan variabel yang diteliti. 

Data sekunder didapat dari wilayah tempat penelitian berupa buku data 

kependudukan tahun 2018, buku-buku kepustakaan, jurnal, penelitian-penelitian 

terkait sebelumnya, dan lain-lain. Data yang diperoleh selanjutnya akan diolah 

dan di analisis oleh peneliti. 
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