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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pengobatan sendiri adalah penggunaan obat oleh masyarakat untuk tujuan 

pengobatan sakit ringan (minor illnesses), tanpa resep atau intervensi dokter 

(Shankar, et al., 2002). Pengobatan sendiri yang sesuai aturan adalah apabila cara 

menggunakan obat sesuai dengan keterangan yang tercantum dalam kemasan. 

Selain mempunyai keuntungan, pengobatan sendiri yang tidak sesuai aturan selain 

dapat membahayakan kesehatan juga pemborosan waktu dan biaya karena harus 

melanjutkan upaya pencarian pengobatan (Anonim, 1999).  

Masyarakat saat ini sudah tidak pasif lagi dalam menanggapi situasi sakit 

maupun gangguan ringan kesehatannya. Masyarakat sudah tidak segan lagi 

minum obat pilihan sendiri untuk menangkal gangguan-gangguan tersebut. Obat 

yang paling banyak digunakan untuk menyembuhkan atau mengurangi sakit 

kepala atau demam adalah dari golongan analgetik- antipiretik (Anief, 1996).  

Di Indonesia obat analgetik beredar sangat banyak, diantaranya sebanyak 

110 merek obat analgetik yang termasuk golongan bebas, 307 merek obat 

analgetik yang termasuk dalam golongan obat keras, dan 29 merek obat analgetik 

yang termasuk obat bebas terbatas (Anonim, 2009
b
).  

Hasil penelitian yang dilakukan di masyarakat Kecamatan Warung 

Kondang Kabupaten Cianjur Jawa Barat menunjukkan masyarakat melakukan 

pengobatan sendiri dengan alasan sakit masih ringan, hemat biaya, hemat waktu 

serta sifatnya sementara yaitu penangulangan pertama sebelum berobat ke 
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puskesmas atau mantri. Pengobatan sendiri yang benar (sesuai dengan aturan) 

masih rendah karena umumnya masyarakat membeli obat secara eceran sehingga 

tidak dapat membaca keterangan yang tercantum pada kemasan obat (Supardi dan 

Raharni, 2005).  

 Hasil penelitian pada tahun 2008 yang dilakukan di enam apotek di 

Kecamatan Delanggu menunjukkan bahwa tindakan pertama yang dilakukan 

masyarakat untuk mengatasi keluhan sakit kepala dan nyeri yaitu diobati sendiri 

dengan menggunakan analgetik, setelah tidak berhasil baru menemui dokter atau 

puskesmas atau rumah sakit. Sebanyak 63% masyarakat memperoleh obat 

tersebut dari apotek dan hanya 41% yang diberi informasi tentang obat analgetik 

oleh petugas apotek (Kusumaningrum, 2009). Penelitian yang dilakukan terhadap 

siswa SMU yang ada di Kabupaten Sukoharjo menujukan bahwa tingkat 

pengetahuan swamedikasi influenza pada siswa SMU perkotaan lebih tinggi 

(92%) daripada siswa SMU pedesaan (52%). Obat yang digunakan untuk 

swamedikasi yaitu analgetik (Susanti, 2007). Hasil penelitian Nisa’ul (2007) di 

salah satu pondok pesantren di Surakarta menunjukkan bahwa tingkat 

pengetahuan tentang swamedikasi dysmenorrhea cukup tinggi, yaitu sebesar 71, 

3% santri yang memiliki pengetahuan tentang swamedikasi dysmenorrhea. Obat 

yang banyak digunakan untuk swamedikasi dysmenorrhea yaitu analgetik.  

Wilayah Kecamatan Karanganom terletak berdekatan dengan Kecamatan 

Jatinom. Secara geografis, merupakan dataran rendah dan merupakan jalur 

menuju kawasan lereng Gunung Merapi. Luas wilayah Kecamatan Karanganom 

24,06 km
2
, kepadatan penduduk 1. 686 per km

2
 dan sebagian besar penduduknya 
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bekerja sebagai petani. Sarana kesehatan yang tersedia di Kecamatan Karanganom 

cukup memadai yaitu memiliki tiga apotek, satu PKU Muhammadiyah, dan enam 

puskesmas (1 Puskesmas induk dan 5 puskesmas pembantu), akan tetapi letaknya 

berada di pusat pemerintahan. Oleh karena itu apabila masyarakat mengalami 

sakit mereka cenderung untuk mengobati sendiri sakit tersebut. Setelah mengobati 

sendiri sakitnya tidak sembuh baru memeriksakan diri ke dokter atau puskesmas.  

Berdasarkan wawancara dengan sebagian masyarakat di Kecamatan 

Karanganom pada bulan November 2010 saat survei, nyeri merupakan salah satu 

penyakit yang sering terjadi. Sebagian besar pengatasannya dengan pengobatan 

sendiri cara tradisional dan menggunakan obat bebas yang dijual di pasaran, 

dengan alasan penyakit masih ringan, menghemat biaya,  mudah dan cepat. 

Masyarakat yang memeriksakan diri ke puskesmas dengan keluhan nyeri hanya 

30%-40%, hal ini disebabkan masyarakat mengobati sendiri nyeri tersebut setelah 

tidak sembuh baru memeriksakan diri ke puskesmas.  

Keterangan diatas membuat penulis untuk meneliti bagaimana tingkat 

pengetahuan masyarakat terutama terhadap penggunaan anagetik dalam 

pengobatan sendiri.  

 

 

B. Rumusan Masalah  

1. Bagaimanakah tingkat pengetahuan penggunaan analgetik pada pengobatan 

sendiri oleh masyarakat di Kecamatan Karanganom, Kabupaten Klaten?  

2. Adakah perbedaan tingkat pengetahuan penggunaan analgetik berdasarkan 

faktor sosiodemografi (jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan dan pendapatan) 
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pada pengobatan sendiri pada masyarakat di Kecamatan Karanganom, 

Kabupaten Klaten? 

 

C. Tujuan Penelitian  

1. Mengetahui tingkat pengetahuan penggunaan analgetik pada pengobatan 

sendiri oleh masyarakat di Kecamatan Karanganom, Kabupaten Klaten.  

2. Mengetahui ada tidaknya perbedaan tingkat pengetahuan penggunaan 

analgetik berdasarkan faktor sosiodemografi (jenis kelamin, pendidikan, 

pekerjaan dan pendapatan) pada pengobatan sendiri. 

 

D. Tinjauan Pustaka  

1. Pengobatan Sendiri  

Pengobatan sendiri adalah penggunaan obat oleh masyarakat untuk tujuan 

pengobatan sakit tanpa resep atau nasehat dokter. Manfaat pengobatan sendiri 

untuk penanggulangan secara cepat sakit yaitu: tidak memerlukan konsultasi 

medis, mengurangi beban pelayanan kesehatan, serta meningkatkan 

keterjangkauan pelayanan bagi masyarakat yang jauh dari puskesmas. 

Keuntungan pengobatan sendiri antara lain aman bila digunakan sesuai dengan 

aturan, efektif untuk menghilangkan keluhan, efisiensi biaya, dan efisiensi waktu, 

ikut berperan dalam mengambil keputusan terapi dan meringankan beban 

pemerintah dalam keterbatasan jumlah tenaga dan sarana kesehatan di 

masyarakat. Berdasarkan peraturan Direktorat Jendral Pengawasan Obat dan 

Makanan Departemen Kesehatan (sekarang BPOM) pada tahun 2007 menerbitkan 
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buku Kompendia Obat Bebas sebagai pedoman masyarakat melakukan 

pengobatan sendiri dengan kriteria sebagai berikut :  

a. Tepat golongan, yaitu menggunakan golongan obat bebas atau obat bebas 

terbatas.  

b. Tepat obat, yaitu sesuai keluhan dengan indikasi obat.  

c. Tepat dosis, yaitu sesuai antara takaran dengan umur.  

d. Lama pengobatan terbatas, bila sakit berlanjut harus menghubungi tenaga 

medis (Supardi dkk, 2002).  

2. Obat dan Penggolongannya  

Obat adalah suatu zat yang dapat digunakan untuk diagnosis, pengobatan, 

melunakkan, penyembuhan, atau pencegahan penyakit pada manusia atau hewan 

(Anief, 1997).  

Berdasarkan UU No. 36 tahun 2009, pemerintah menggolongkan obat 

menjadi 4 golongan untuk mengawasi penggunaan obat dan menjaga keamanan 

penggunaannya. Empat golongan tersebut adalah :   

a. Obat Bebas  

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

resep dokter. Tanda khusus pada kemasan dan etiket obat bebas adalah lingkaran 

hijau dengan garis tepi berwarna hitam. Contoh : Parasetamol (Anief, 1997).   

b. Obat Bebas Terbatas  

Obat bebas terbatas adalah obat yang sebenarnya termasuk obat keras 

tetapi masih dapat dijual atau dibeli bebas tanpa resep dokter, dan disertai dengan 

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

Disamping itu pada obat bebas terbatas ada tanda peringatan salah satu dari P. No. 

1,No. 2, P. No. 3, P.No. 4, P. No. 5, P. No. 6  (Anief, 1997).  

 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

Gambar1. Tanda Peringatan Pada Obat Bebas Terbatas 

c. Obat Keras ( Daftar G)  

Obat-obat ini hanya dapat dibeli di apotek dengan resep dokter. Obat keras 

merupakan obat yang berkhasiat keras dan untuk memperolehnya harus dengan 

resep dokter. Obat-obat yang termasuk golongan ini antara lain zat- zat antibiotik, 

obat-obat anti bakteri (sulfadiazin, sulfasomidin), hormon, antihistaminika untuk 

pemakaian dalam, dan semua obat suntik (Anief, 1997).  

 

P. No 1 

Awas! Obat Keras 

Bacalah aturan memakainya 

ditelan 

P. No 2 

Awas! Obat Keras 

Hanya untuk dikumur, 

jangan ditelan 

P. No 3 

Awas! Obat Keras 

Hanya untuk bagian luar dari badan 

P. No 4 

Awas! Obat Keras 

Hanya untuk di bakar. 

P. No 5 

Awas! Obat Keras 

Tidak boleh ditelan 

P. No 6 

Awas! Obat Keras 

Obat wasir, jangan ditelan 

(a) (b) 

(c) (d) 

(e) (f) 
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d. Obat Narkotika  

Resep yang mengandung obat narkotik tidak boleh diulang dan harus 

dengan resep dokter (Anief, 1997). Obat yang termasuk dalam golongan obat 

narkotik dapat menyebabkan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi 

sampai menghilangkan rasa nyeri, dan menimbulkan ketergantungan. Obat 

tersebut antara lain heroin, kokain, opium, ganja,dan sebagainya (Tjay dan 

Raharja, 2002).  

Obat dapat menyembuhkan apabila digunakan dengan tepat, baik dosis 

maupun waktunya. Jika obat digunakan dalam dosis berlebihan dapat 

menimbulkan keracunan, sedangkan jika dosisnya kurang tidak dapat 

menyembuhkan. Dalam menggunakan obat perlu diketahui tentang efek obat 

tersebut, penyakit yang diderita, dosisnya, serta waktu obat itu harus digunakan. 

Selain itu juga tahu obat yang masih layak di minum dan pengelolaan obat yang 

kita pakai (Anief, 1997).  

Tanggal kadaluarsa obat menunjukkan bahwa sampai dengan tanggal yang 

dimaksud, mutu dan kemurnian obat dijamin masih tetap memenuhi syarat. Obat 

rusak merupakan obat yang mengalami perubahan mutu, seperti pada sediaan 

tablet salah satunya terjadinya perubahan warna. Selain itu, pada sediaan sirup 

menjadi keruh atau timbul endapan keras di dasar botol maka obat tersebut tidak 

boleh digunakan lagi. Cara penyimpana obat yang baik antaralain obat disimpan 

dalam kemasan asli dan dalam wadah tertutup rapat, simpan obat pada suhu kamar 

dan terhindar dari sinar matahari langsung atau seperti yang tertera pada kemasan. 

Sedangkan salah satu cara pemusnahan obat dengan cara dikubur (Anonim, 2006). 
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3. Nyeri  

a. Patofisiologi Nyeri  

Menurut Mutschler (1991) menyatakan bahwa nyeri adalah gejala 

penyakit atau kerusakan yang paling sering. Walaupun nyeri sering berfungsi 

untuk mengingatkan, melindungi dan memudahkan diagnosis, pasien 

merasakannya sebagai hal yang tak mengenakkan, kebanyakan menyiksa dan 

karena itu berusaha bebas darinya. Salah satu contoh nyeri yaitu nyeri kepala 

sebelah.  

Rasa nyeri disebabkan rangsangan mekanis (benturan dengan benda 

tumpul) atau kimiawi, kalor atau listrik, yang dapat menimbulkan kerusakan 

jaringan dan melepaskan zat yang disebut mediator nyeri. Sedangkan rasa nyeri 

pada gigi dapat disebabkan adanya infeksi atau peradangan. Kejang atau 

ketegangan otot dapat menimbulkan nyeri kepala. Mediator nyeri merangsang 

reseptor nyeri yang letaknya pada ujung syaraf bebas di kulit, selaput lendir dan 

jaringan lain. Dari tempat ini rangsang dialirkan melalui syaraf sensoris ke 

susunan saraf pusat, melalui sumsum tulang belakang ke talamus kemudian ke 

pusat nyeri dalam otak besar, dimana rangsang terasa sebagai nyeri (Anief, 1996).  

b.  Terapi jenis- jenis nyeri  

Pada pengobatan rasa nyeri pemilihan obat tergantung dari jenis nyeri 

yang dialami, maka dapatlah digunakan obat- obat sebagai berikut (Tjay dan 

Raharja, 2002) :  

1) Nyeri ringan, seperti sakit gigi, kepala, otot-otot pada infeksi virus, kesleo, 

obat yang digunakan yaitu analgetik perifer misalnya asetosal dan 

parasetamol.  
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2) Nyeri ringan yang menahun, seperti rematik dan artrosis. Obat yang 

digunakan yaitu yang berkhasiat anti radang golongan salisilat, ibu profen, dan 

indometasin.  

3) Nyeri yang hebat, seperti nyeri organ-organ dalam (lambung, usus). Obat yang 

digunkan sebaiknya analgetik sentral (narkotik) dengan suatu obat pelawan 

kejang, misalnya morfin dengan atropin.  

4) Nyeri Hebat menahun, seperti kanker kadang-kadang rematik dan neuralgia. 

Dalam hal ini yang digunakan adalah obat-obat yang berkhasiat kuat antara 

lain analgetik narkotik fentanil, dekstromoramida atau bezitramida, bila perlu 

bersama suatu neuroleptikum dengan kerja analgetik.  

 

4. Analgetik  

Analgetik adalah obat yang digunakan untuk menghambat atau 

mengurangi rasa sakit atau nyeri tanpa menghilangkan kesadaran. Rasa nyeri 

adalah sesuatu yang tidak menyenangkan merupakan sesuatu gejala yang harus 

dicari penyebabnya dan sifatnya subyektif bagi setiap individu (Anonim, 1999).  

Analgetik berdasarkan farmakologisnya dibagi dalam dua kelompok besar, 

yakni (Tjay dan Raharja, 2002) :  

a. Analgetik Perifer (non narkotik), yang terdiri dari obat-obat yang tidak bersifat 

narkotik dan tidak bekerja sentral.  

Secara kimiawi, analgetik perifer dapat dibagi dalam beberapa kelompok, 

yakni:  

1) Parasetamol  
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2) Salisilat: asetosal, salisilamida, dan benorilat  

3) Penghambat Prostaglandin (NSAID): ibuprofen  

4) Derivat-derivat antranilat: mefenaminat, asam niflumat glafenin, floktafenin  

5) Derivat-derivat pirazolinon: aminofenazon, isopropil fenazon, 

isopropilaminofenazon, dan metamizol  

6) Lainnya: benzidamin (tatum)  

Obat-obat ini mampu menghilangkan atau menghalau rasa nyeri, tanpa 

mempengaruhi sistem syaraf pusat atau menurunkan kesadaran, juga tidak 

menimbulkan ketagihan. Daya antipiretiknya berdasarkan rangsangan terhadap 

pusat pengatur kalor di hypothalamus, yang mengakibatkan vasodilatasi perifer 

(di kulit) dengan bertambahnya pengeluaran kalor dan disertai keluarnya banyak 

keringat (Tjay dan Raharja, 2002).  

Efek samping yang paling umum adalah gangguan lambung usus untuk 

salisilat, penghambat prostaglandin (NSAID) dan derivat-derivat pirazolino. 

Kerusakan darah untuk parasetamol, salisilat, derivat-derivat antranilat dan 

derivat-derivat pirazolinon. Kerusakan hati dan ginjal untuk untuk parasetamol 

dan penghambat prostaglandin (NSAID) serta reaksi alergi pada kulit. Efek-efek 

samping ini terutama terjadi pada penggunaan lama atau dalam dosis tinggi. Oleh 

karena itu, penggunaan analgetik secara kontinyu tidak dianjurkan (Tjay dan 

Rahardja, 2002).  

b. Analgetik narkotik, khusus digunakan untuk menghalau rasa nyeri hebat, 

seperti pada kanker (Anief, 1996). Penggunaan untuk jangka waktu lama pada 

sebagian pemakai menimbulkan kebiasaan dan ketergantungan (Tjay dan 

Raharja, 2002).  
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Atas dasar cara kerjanya, obat-obat ini dapat dibagi dalam tiga kelompok 

yakni (Tjay dan Raharja, 2002):  

1) Agonis Opiat, yang dapat dibagi dalam alkoloida candu: Morfin, Kodein, 

Heroin, dan Nicomorfin.  

2) Antagonis Opiat: Nalokson, Nalorfin, Pentazosin dan Buprenorfin. Bila 

digunakan sebagai analgetik, obat ini dapat menduduki salah satu reseptor.  

3) Kombinasi, zat-zat ini juga mengikat pada reseptor opiat, tetapi tidak 

mengaktifasi kerjanya dengan sempurna.  

Mekanisme kerja dari analgetik, yaitu bekerja dengan menghambat secara 

langsung dan selektif enzim-enzim pada SSP yang mengkatalisis biosintesis 

prostaglandin seperti siklooksigenase, sehingga mencegah sensitisasi reseptor rasa 

sakit oleh mediator-mediator rasa sakit, seperti prostaglandin yang dapat 

merangsang rasa sakit secara mekanis atau kimia (Manfred, 1994).  

 

Analgetik yang biasa digunakan antara lain:  

a. Parasetamol  

Derivat asetanilida ini adalah metabolik dari fenasetin, yang dahulu 

banyak digunakan sebagai analgetikum. Khasiatnya analgetis dan antipiretis, 

tetapi tidak antiradang (Djamhuri, 1995). Dewasa ini pada umumnya dianggap 

sebagai zat anti nyeri yang paling aman juga untuk swamedikasi. Parasetamol 

tidak menimbulkan perdarahan lambung, sehingga dapat diminum baik sesudah 

maupun sebelum makan. Efek analgetisnya diperkuat oleh kafein dengan kira-kira 

50% dan kodein. Efek samping jarang terjadi, antara lain reaksi hipersensitifitas 

dan kelainan darah. Pada dosis yang tinggi dapat memperkuat efek 
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antikoagulansia dan pada dosis biasa tidak interaktif. Obat analgetik yang 

mengandung parasetamol tidak boleh diberikan pada penderita gangguan hati 

(Tjay dan Raharja, 2002).  

Dosis parasetamol untuk dewasa 500-1000 mg(1-2 tablet) setiap 4-6 jam 

sampai 4 g/hari, sedangkan untuk anak-anak usia 2-6 tahun 125-250 mg (1/4-1/2 

tablet) setiap 4-6 jam maksimal empat kali dosis sekali minum (Anonim
a
, 2007). 

Pada dosis terapetik parasetamol relatif tidak toksik. Tetapi bila diberikan dosis 

yang besar, obat ini menyebabkan nekrosis hati pada hewan dan manusia. 

Hepatotoksisitas ini dikaitkan dengan tidak adanya tingkat glutation hati oleh 

metabolit elektrofilik dan asetaminofen. Bila tingkat glutation hati dihilangkan 

(80% atau lebih), ikatan kovalen dari metabolit reaktif dengan makromolekul 

hepatik bertanggung jawab pada nekrosis hati yang diamati (Manfred,1994).  

b. Asetosal  

Asetosal adalah obat anti nyeri tertua yang sampai saat ini paling banyak 

digunakan di seluruh dunia. Efek samping yang paling sering terjadi berupa iritasi 

mukosa lambung dengan resiko tukak lambung. Selain itu asetosal menimbulkan 

efek-efek spesifik seperti pada alergi kulit dan tinitus pada dosis lebih tinggi, efek 

yang lebih serius adalah kejang-kejang bronkhi hebat. Selain itu asetosal atau 

aspirin tidak boleh diberikan pada orang menderita asma (Tjay dan Raharjo,2002).  

c. Asam Mefenamat  

Asam mefenamat adalah golongan antranilat dengan analgetik, antipiretik 

dan antiflogistik yang cukup baik. Asam mefenamat dapat digunakan pula sebagai 

obat rematik. Efek sampingnya yang sering terjadi adalah gangguan-gangguan 

lambung-usus, oleh karena itu obat tersebut diminum sesudah makan reaksi-reaksi 
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alergi kulit dan kerusakan-kerusakan darah. Dosis: oral permulaan 2 kapsul dari 

250 mg, kemudian 3-4 kali sehari 250 mg setelah makan. Asam mefenamat 

termasuk obat wajib apotek sehingga dapat dibeli di apotek (Tjay dan Rahardja, 

2002).  

5. Pengetahuan 

Pengetahuan merupakan hasil dari tahu, dan ini terjadi setelah orang 

melakukan pengindraan terhadap suatu obyek. Sebagian besar pengetahuan 

manusia diperoleh melalui mata dan telinga. Pengetahuan atau kognitif 

merupakan dominan yang sangat penting dalam membentuk tindakan seseorang. 

Pengetahuan yang tercakup dalam domain kognitif mempunyai 6 tingkatan yaitu:  

a. Tahu (know), diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah dipelajari 

sebelumnya. Oleh sebab itu, tahu ini merupakan tingkat pengetahuan yang 

paling rendah.  

b. Memahami (comprehension), diartikan sebagai suatu kemampuan untuk 

menjelaskan secara benar tentang obyek yang diketahui dan dapat 

menginterpretasikan materi tersebut secara benar.  

c. Aplikasi (aplication), diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan 

materi yang telah dipelajari pada situasi atau kondisi real (sebenarnya).  

d. Analisis (analysis), sesuatu kemampuan untuk menjabarkan materi atau suatu 

obyek kedalam komponen-komponen, tetapi masih didalam satu struktur dan 

masih ada kaitannya satu sama lain.  

e. Sintesis (synthesis), menunjukkan kepada suatu kemampuan untuk 

menghubungkan bagian-bagian didalam suatu bentuk keseluruhan yang baru.  
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f. Evaluasi (evaluation), berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan 

penilaian terhadap suatu materi atau obyek.  

Pengukuran pengetahuan dapat dilakukan dengan wawancara atau angket 

yang menanyakan tentang isi materi yang ingin diukur dari subyek penelitian  atau 

responden (Notoatmodjo, 2007).  


