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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dalam era globalisasi ini, obat mungkin sudah tidak asing lagi bagi 

masyarakat luas. Obat digunakan sebagai pendukung di dalam dunia kesehatan. 

Menurut PerMenKes 917/Menkes/Per/x/1993, obat (jadi) adalah sediaan atau 

paduan-paduan yang siap digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki secara 

fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosa, pencegahan, 

penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi. Menurut Ansel 

(1989), obat adalah zat yang digunakan untuk diagnosis, mengurangi rasa sakit, 

serta mengobati atau mencegah penyakit pada manusia atau hewan. 

Obat telah memberikan manfaat yang luar biasa bagi kehidupan manusia. 

Obat telah menurunkan angka kematian dan angka kesakitan dengan cara 

menyelamatkan jiwa, menurunkan jumlah pasien dan meningkatkan kesehatan, 

tetapi hanya jika obat tersebut aman, berkhasiat, bermutu dan digunakan dengan 

benar. Obat yang tidak aman, tidak berkhasiat, tidak bermutu dan tidak digunakan 

dengan benar dapat menimbulkan berbagai masalah bagi kesehatan, kegagalan 

pengobatan bahkan kematian dan dalam jangka panjang akan membuang berbagai 

sumber (dana dan manusia) yang sebenarnya terbatas (WHO 2004). 

Masyarakat dalam menggunakan obat harus memperhatikan beberapa hal 

dalam kemasan yaitu nama produk, bahan yang terkandung di dalamnya, kategori 
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obat, aturan pemakaian, dosis, efek samping, serta tanggal kadaluarsanya. Namun 

seringkali dijumpai masyarakat mengkonsumsi obat dengan cara yang tidak 

rasional. Perilaku seperti ini dimungkinkan karena kurangnya pengetahuan 

mereka mengenai obat dan kesehatan (Sanjoyo, 2010). 

Berdasarkan uraian di atas maka perlu adanya upaya untuk meningkatkan 

pengetahuan tentang obat pada masyarakat serta meminimalkan segala hal yang 

tidak diinginkan yang dapat terjadi akibat pemakaian suatu obat. Pengetahuan 

yang lebih menekankan pengamatan dan pengalaman inderawi dikenal sebagai 

pengetahuan empiris atau pengetahuan aposteriori. Pengetahuan ini bisa 

didapatkan dengan melakukan pengamatan dan observasi yang dilakukan secara 

empiris dan rasional. Pengetahuan empiris tersebut juga dapat berkembang 

menjadi pengetahuan deskriptif bila seseorang dapat melukiskan dan 

menggambarkan segala ciri, sifat, dan gejala yang ada pada objek empiris 

tersebut. Pengetahuan empiris juga bisa didapatkan melalui pengalaman pribadi 

manusia yang terjadi berulangkali. Misalnya, seseorang yang sering 

mengkonsumsi macam-macam obat ketika ia sakit. 

Selain pengetahuan empiris, ada pula pengetahuan yang didapatkan 

melalui akal budi yang kemudian dikenal sebagai rasionalisme. Rasionalisme 

lebih menekankan pengetahuan yang bersifat apriori, tidak menekankan pada 

pengalaman. (Anonima, 2010). 

Metode pendidikan kesehatan dengan penyuluhan dengan ceramah 

langsung kepada responden, kontak antara responden dengan pemberi ceramah 
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dinilai lebih intensif, setiap masalah yang dihadapi oleh klien dapat dikorek, dan 

dibantu penyelesaiaannya. Akhirnya klien tersebut akan dengan sukarela dan 

berdasarkan kesadaran, penuh pengertian akan menerima perilaku tersebut 

(mengubah perilaku). Metode ini baik untuk sasaran yang berpendidikan tinggi 

maupun rendah (Notoatmojo, 2003). Agar kegiatan penyuluhan dapat mencapai 

hasil maksimal, maka metode dan media penyuluhan perlu mendapat perhatian 

yang besar dan harus disesuaikan dengan sasaran. Penggunaan kombinasi 

berbagai media akan sangat membantu dalam proses penyuluhan kesehatan. Pada 

penelitian Basuki tahun 2006 dikemukakan bahwa metode penyuluhan 

mempunyai hubungan yang bermakna dalam peningkatan pengetahuan. Penelitian 

Sriyono (2001) juga memperlihatkan bahwa penggunaan audiovisual 

dikombinasikan dengan diskusi kelompok cukup efektif untuk meningkatkan 

pengetahuan dan sikap kader posyandu dalam menemukan penderita tuberkulosis 

(Sanjoyo, 2010). 

Pengetahuan tentang obat bagi wanita bisa dikatakan merupakan hal 

penting untuk dimiliki.  Karena pada umumnya, dalam suatu keluarga, wanitalah 

yang pada akhirnya memilihkan dan menentukan obat mana yang akan digunakan 

untuk memelihara kesehatan keluarga atau untuk mengatasi penyakit ringan dalam 

keluarga (Sanjoyo, 2010). Sehingga dalam penelitian ini peneliti memutuskan 

untuk memilih kelompok ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Rembang 

sebagai obyek penelitian. Dengan penyuluhan ini diharapkan dapat meningkatkan 

pengetahuan ibu-ibu Dharma Wanita tentang obat. 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai 

berikut: apakah ada perbedaan tingkat pengetahuan tentang obat sebelum dan 

sesudah penyuluhan pada ibu-ibu anggota Dharma Wanita Persatuan Kabupaten 

Rembang? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian adalah : 

1. mengetahui tingkat pengetahuan tentang obat pada ibu-ibu Dharma Wanita 

Persatuan Kabupaten Rembang, 

2. mengetahui perbedaan tingkat pengetahuan sebelum dan sesudah penyuluhan 

pada ibu-ibu Dharma Wanita tentang obat secara umum meliputi definisi 

obat, penggolongan jenis obat, macam sediaan obat, rute penggunaan obat, 

waktu minum obat yang tepat, efek samping obat, cara penyimpan obat yang 

baik, dan cara pemusnahan obat yang benar. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Pendidikan, Penyuluhan, dan Pengetahuan 

Pendidikan kesehatan adalah melakukan intervensi faktor perilaku 

sehingga perilaku individu, kelompok atau masyarakat sesuai dengan nilai-nilai 

kesehatan. Dengan kata lain pendidikan kesehatan adalah suatu usaha untuk 

menyediakan kondisi psikologis dari sasaran agar mereka berperilaku sesuai 

dengan tuntutan nilai-nilai kesehatan. 
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Kegiatan atau proses belajar dapat terjadi dimana saja, kapan saja, dan 

oleh siapa saja. Terdapat tiga persoalan pokok, yakni persoalan masukan (input), 

proses, dan persoalan keluaran (output). Persoalan masukan dalam pendidikan 

kesehatan adalah menyangkut sasaran belajar (sasaran didik) yaitu individu, 

kelompok atau masyarakat yang sedang belajar itu sendiri dengan berbagai latar 

belakangnya. Persoalan proses adalah mekanisme dan interaksi terjadinya 

perubahan kemampuan (perilaku) pada diri subjek belajar tersebut. Di dalam 

proses ini terjadi pengaruh timbal balik antara berbagai faktor, antara lain: subjek 

belajar, pengajar (pendidik atau fasilitator) metode dan teknik belajar, alat bantu 

belajar, dan materi atau bahan yang dipelajari. Sedangkan keluaran adalah 

merupakan hasil  belajar itu sendiri, yaitu berupa kemampuan atau perubahan 

perilaku dari subjek belajar (Notoatmodjo, 2005). 

Tujuan utama pendidikan kesehatan adalah: 

a. menetapkan masalah dan kebutuhan mereka sendiri, 

b. memahami apa yang dapat mereka lakukan terhadap masalahnya, dengan 

sumber daya yang ada pada mereka ditambah dengan adanya dukungan dari 

luar, 

c. memutuskan kegiatan yang paling tepat guna untuk meningkatkan taraf hidup 

sehat dan kesejahteraan masyarakat. (Mubarak dan Chayatin, 2009) 

Sedangkan tujuan dari pendidikan kesehatan menurut Undang-Undang 

Kesehatan No.23 Tahun 1992 maupun WHO adalah meningkatkan kemampuan 

masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan, baik fisik, 

mental, dan sosialnya, sehingga produktif secara ekonomi maupun secara sosial, 
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pendidikan kesehatan disemua program kesehatan; baik pemberantasan penyakit 

menular, sanitasi lingkungan, gizi masyarakat, pelayanan kesehatan, maupun 

program kesehatan lainnya. 

Penyuluhan kesehatan merupakan penambahan pengetahuan dan 

kemampuan sesorang melalui teknik praktik belajar atau instruksi dengan tujuan 

mengubah atau mempengaruhi perilaku manusia baik secara individu, kelompok 

maupun masyarakat untuk dapat lebih mandiri dalam mencapai tujuan hidup 

sehat. Untuk memilih metode yang efektif dalam berkomunikasi dalam 

penyuluhan, dapat didasarkan pada tiga cara pendekatan, yaitu: 

a. Metode penyuluhan menurut media yang digunakan: 

1) Media lisan, baik yang disampaikan secara langsung (melalui percakapan, 

tatap muka) maupun tidak langsung (lewat radio, telepon) 

2) Media cetak, baik berupa gambar, tulisan, foto, selebaran, poster yang 

dibagikan atau dipasang pada tempat-tempat strategis seperti di jalan dan 

pasar. 

3) Media terproyeksi, berupa gambar atau tulisan lewat slide, pertunjukan 

film, dan lain-lain. 

b. Metode penyuluhan menurut hubungan penyuluhan dan sasarannya: 

1) Komunikasi langsung baik melalui percakapan tatap muka atau telepon 

yang dapat secara langsung dalam waktu relatif singkat. 

2) Komunikasi tidak langsung seperti lewat surat, perantara orang lain, 

dimana komunikasi tidak dapat dalam waktu singkat. 
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c. Metode penyuluhan menurut keadaan psikososial sasarannya: 

1) Pendekatan perorangan dimana penyuluhan berkomunikasi secara orang 

perorang, seperti melalui kunjungan rumah ataupun kunjungan di tempat 

kegiatan sasaran. 

2) Pendekatan kelompok, dalam hal ini penyuluhan berkomunikasi dengan 

sekelompok sasaran pada waktu yang sama. 

3) Pendekatan massal jika penyuluh berkomunikasi secara tidak langsung 

atau langsung dengan sejumlah sasaran yang sangat banyak bahkan 

mungkin tersebar tempat tinggalnya, seperti penyuluhan lewat televisi.  

Dalam menggunakan metode eksperimen berarti sekurang- kurangnya 

terdapat dua kali pengukuran. Pengukuran itu adalah: 

a. Pengukuran permulaan sebelum eksperimen dilakukan. 

b. Pengukuran akhir sesudah eksperimen dilakukan. 

 (Nawawi, 1991) 

Menurut (Notoatmodjo, 2003) pengetahuan adalah merupakan hasil tahu, 

dan ini terjadi setelah orang melakukan pengindraan terhadap suatu objek tertentu. 

Pengindraan terjadi melalui panca indra manusia, yakni : indra penglihatan, 

pendengaran, penciuman, rasa, dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia 

diperoleh melalui mata dan telinga. Pengetahuan atau kognitif merupakan domain 

yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan seseorang (overt behavior). 

Karena dari pengalaman dan penelitian ternyata perilaku yang didasari oleh 

pengetahuan akan lebih langgeng daripada yang tidak didasari oleh pengetahuan. 
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Seseorang sebelum mengadopsi perilaku baru (berperilaku baru), didalam diri 

orang tersebut terjadi proses berurutan, yakni : 

a. Awareness (kesadaran), dimana orang tersebut menyadari dalam arti 

mengetahui terlebih dahulu terhadap stimulus (objek). 

b. Interest (merasa tertarik) terhadap stimulus atau objek tersebut. Disini sikap 

atau subjek sudah mulai timbul. 

c. Evaluation (menimbang-nimbang) terhadap baik dan tidaknya stimulus 

tersebut bagi dirinya. Hal ini berarti sikap responden sudah lebih baik lagi. 

d. Trial, dimana subjek sudah mulai mencoba melakukan sesuatu sesuai dengan 

apa yang dikehendaki oleh stimulus. 

e. Adoption, dimana subjek telah berperilaku baru sesuai dengan pengetahuan, 

kesadaran,dan sikapnya terhadap stimulus. 

Apabila penerimaan perilaku baru atau adopsi perilaku melalui proses 

tersebut diatas, dimana didasari oleh pengetahuan, kesadaran dan sikap yang 

positif, maka perilaku tersebut akan bersifat langgeng (long lasting). Sebaliknya 

apabila perilaku itu tidak didasari oleh pengetahuan dan kesadaran akan tidak 

berlangsung lama. 

Pengukuran pengetahuan dapat dilakukan dengan wawancara atau angket 

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

responden. (Notoatmodjo 2003). 

2. Obat dan Permasalahannya 

Obat pada dasarnya merupakan bahan yang hanya dengan takaran tertentu 

dan dengan penggunaan yang tepat dapat dimanfaatkan untuk mendiagnosa, 
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mencegah penyakit, menyembuhkan atau memelihara kesehatan (Anonim, 2007). 

Obat dapat menyembuhkan, tetapi lebih banyak kejadian bahwa seseorang telah 

menderita keracunan obat. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa obat dapat 

bersifat sebagai obat apabila tepat digunakan dalam penyembuhan atau kelebihan 

dosis akan menimbulkan keracunan, bila dosisnya lebih kecil tidak diperoleh 

penyembuhan (Anonim, 2006). 

Arti informasi obat bagi rakyat sangat besar. Di beberapa negara termasuk 

Indonesia telah menentukan bagaimana dan di mana pabrik penghasil obat tanpa 

resep dapat menawarkan barangnya. Informasi secara umum terhadap golongan 

obat untuk pengobatan sendiri akan dapat menolong pemakai untuk memahami 

lebih baik mengenai aksi obat, mencegah dan merawat resiko yang mungkin 

timbul. Semua media harus ambil bagian dalam kampanye memberi informasi 

yang lebih baik tentang obat secara umum kepada masyarakat. Informasi harus 

jelas dan tidak memihak, penerangan yang baik dan kerjasama yang aktif dengan 

pemakai yang akan menerima semua informasi yang diperlukan. Tanggung jawab 

dalam informasi tidak hanya tergantung pada pabrik obat, tetapi perlu disupervisi 

oleh dokter dan apoteker, ahli farmakolog klinik, ahli toksikologi yang 

berhubungan dengan kualitas obat, juga efek samping dari obat (Notoatmojo, 

2005). 

3. Penggolongan Obat 

Ada beberapa penggolongan obat yang lain, dimana penggolongan obat itu 

dimaksudkan untuk peningkatan keamanan dan ketepatan penggunaan serta 

pengamanan distribusi. 
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Berdasarkan Undang-Undang Bidang Kesehatan dan Farmasi, obat 

digolongkan dalam berbagai jenis, bisa dilihat pada tabel 1: 

Tabel 1. Penggolongan Jenis Obat 
 

No Penandaan Golongan Contoh Keterangan 
1  Obat Bebas 

 
 

Vitamin Golongan obat ini bisa dibeli 
bebas di apotek, bahkan di 
warung, tanpa resep dokter.  

2  Obat bebas 
terbatas 

Obat anti mabuk 
(Antimo), anti flu 

(Noza) 

Dulu disebut daftar W, obat-
obatan yang dalam jumlah 
tertentu masih bisa dibeli di 
apotek, tanpa resep dokter. 
Terdapat tanda kotak kecil 
berdasar warna gelap dengan 
tulisan (Gambar 1). 

3 

 

Obat Keras Antibiotik 
(tetrasiklin, 
penisilin) obat-
obatan yang 
mengandung hormon 
(obat diabetes 
mellitus, obat 
penenang) 

Dulu disebut obat daftar G = 
gevaarlijk = berbahaya) yaitu 
obat berkhasiat keras yang 
untuk memperolehnya harus 
dengan resep dokter.  

4 

 

Narkotika Morphin, Codein Obat-obat ini sama dengan 
narkoba yang kita kenal dapat 
menimbulkan ketagihan dengan 
segala konsekuensi yang sudah 
kita tahu.  

(Anonima, 2010) 

Memang, dalam keadaaan dan batas-batas tertentu; sakit yang ringan 

masih dibenarkan untuk melakukan pengobatan sendiri, yang tentunya juga obat 

yang dipergunakan adalah golongan obat bebas dan bebas terbatas yang dengan 

mudah diperoleh masyarakat (Tabel 1). Namun apabila kondisi penyakit semakin 

serius sebaiknya memeriksakan ke dokter. Dianjurkan untuk tidak sekali-kalipun 

melakukan uji coba obat sendiri terhadap obat-obat yang seharusnya diperoleh 

dengan mempergunakan resep dokter. 

 



11 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Tanda Peringatan Pada Kemasan Obat 

Apabila menggunakan obat-obatan yang dengan mudah diperoleh tanpa 

menggunakan resep dokter atau yang dikenal dengan Golongan Obat Bebas dan 

Golongan Obat Bebas Terbatas, selain meyakini bahwa obat tersebut telah 

memiliki izin beredar dengan pencantuman nomor registrasi dari Badan Pengawas 

Obat dan Makanan atau Departemen Kesehatan, terdapat hal- hal yang perlu 

diperhatikan, diantaranya: Kondisi obat apakah masih baik atau sudah rusak, 

perhatikan tanggal kadaluarsa (masa berlaku) obat, membaca dan mengikuti 

keterangan atau informasi yang tercantum pada kemasan obat atau pada brosur 

atau selebaran yang menyertai obat yang berisi tentang Indikasi (merupakan 

petunjuk kegunaan obat dalam pengobatan), kontra-indikasi (yaitu petunjuk 

penggunaan obat yang tidak diperbolehkan), efek samping (yaitu efek yang 

timbul, yang bukan efek yang diinginkan), dosis obat (takaran pemakaian obat), 

P. No. 1 

Awas ! Obat Keras 

Bacalah aturan memakainya 

P. No. 2 

Awas ! Obat Keras 

Hanya untuk kumur, jangan ditelan 

P. No. 3 

Awas ! Obat Keras 

Hanya untuk bagian luar dari badan

P. No. 4 

Awas ! Obat Keras 

Hanya untuk dibakar 

P. No. 5 

Awas ! Obat Keras 

Tidak boleh ditelan

P. No. 6 

Awas ! Obat Keras 

Obat wasir, jangan ditelan 
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cara penyimpanan obat, dan informasi tentang interaksi obat dengan obat lain 

yang digunakan dan dengan makanan yang dimakan. 

4. Macam-Macam Sediaan Obat 

Tabel 2. Macam Sediaan Obat 

No Sediaan Obat Keterangan 
1 Pulvis (Serbuk)  Campuran kering bahan obat atau zat kimia yang 

dihaluskan, ditujukan untuk pemakaian oral atau 
untuk pemakaian luar. 

2 Pulveres Serbuk yang dibagi dalam bobot yang lebih kurang 
sama, dibungkus menggunakan bahan pengemas 
yang cocok untuk sekali minum. 

3 Tablet 
(Compressi) 
 

Sediaan padat kompak dibuat secara kempa cetak 
dalam bentuk tabung pipih atau sirkuler kedua 
permukaan rata atau cembung mengandung satu 
jenis obat atau lebih dengan atau tanpa bahan 
tambahan.  

4 Pilulae (PIL) Bentuk sediaan padat bundar dan kecil mengandung 
bahan obat dan dimaksudkan untuk pemakaian oral 

5 Capsule (Kapsul) Sediaan padat yang terdiri dari obat dalam cangkang 
keras atau lunak yang dapat larut. 

6 Solutiones 
(Larutan) 

Sediaan cair yang mengandung satu atau lebih zat 
kimia yang dapat larut, biasanya dilarutkan dalam 
air. 

7 Suspensi Sediaan cair yang mengandung partikel padat tidak 
larut terdispersi dalam fase cair. 

8 Emulsi Sediaan berupa campuran dari dua fase cairan dalam 
sistem dispersi, fase cairan yang satu terdispersi 
sangat halus dan merata dalam fase cairan lainnya, 
umumnya distabilkan oleh zat pengemulsi. 

9 Galenik Sediaan yang dibuat dari bahan baku yang berasal 
dari hewan atau tumbuhan yang disari. 

10 Extractum Sediaan pekat yang diperoleh dengan mengekstraksi 
zat dari simplisia nabati atau simplisia hewani 
menggunakan pelarut yang sesuai. 

11 Infusa Sediaan cair yang dibuat dengan mengekstraksi 
simplisia dengan air suhu 900 C selama 15 menit. 

Lanjutan Tabel 2. Macam Sediaan Obat 
No Sediaan Obat Keterangan 
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(Ansel, 1989) 

5. Rute Penggunaan Obat 

Tabel 3. Rute Pemberian Obat dan Sediaannya 
Cara Pemberian Bentuk Sediaan Utama 

Oral Tablet, kapsul, larutan (solutio), sirup, eliksir, 
suspensi, magma, gel, bubuk 

Sublingual Tablet, trokhisi dan tablet hisap 
Parenteral Laruan, suspensi 
Epikutan/transdermal Salep, krim, pasta, plester, bubuk, erosol, 

lation, tempelan trandermal, larutan 
Konjungtival Salep 
Introakular/intraaural Larutan, suspensi 
Intranasal Larutan, semprot, inhalan, salep 
Intrarespiratori Erosol 
Rektal Larutan, salep, suppositoria 
Vaginal Larutan, salep, busa-busa emulsi, tablet, 

sisipan, suppositoria, spon 
Uretral Larutan, suppositoria 

(Ansel, 1989) 
 

6. Waktu Minum Obat yang Tepat 

Untuk mendapatkan efek obat yang optimal, obat harus diminum pada 

waktu yang tepat. Tepat bisa terkait dengan sebelum atau sesudah makan, atau 

terkait dengan waktu pagi, siang, atau malam. Beberapa obat mungkin bisa 

12 Immunosera 
(Imunoserum) 

Sediaan yang mengandung Imunoglobin khas yang 
diperoleh dari serum hewan dengan pemurnian. 

13 Unguenta (Salep) Sediaan setengah padat ditujukan untuk pemakaian 
topikal pada kulit atau selaput lendir. 

14 Suppositoria Sediaan padat dalam berbagai bobot dan bentuk, 
yang diberikan melalui rektal, vagina atau uretra, 
umumnya meleleh, melunak atau melarut pada suhu 
tubuh. 

15 Guttae (Obat 
Tetes) 

Sediaan cairan berupa larutan, emulsi, atau suspensi, 
dimaksudkan untuk obat dalam atau obat luar, 
digunakan dengan cara meneteskan 

16 Injectiones 
(Injeksi) 

Sediaan steril berupa larutan, emulsi atau suspensi 
atau serbuk yang disuntikkan dengan cara merobek 
jaringan ke dalam kulit atau melalui kulit atau 
selaput lendir. 
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diminum setiap saat tanpa mempengaruhi efeknya, sedangkan obat lain 

sebaiknya diminum pada saat-saat tertentu. 

Ketika obat diminum, tentu akan melewati lambung dan masuk ke 

dalam usus. Sebagian kecil obat diserap di lambung, dan sebagian besar 

adalah di usus halus yang permukaannya sangat luas. Pada dasarnya obat-obat 

dapat diserap dengan baik dan cepat jika tidak ada gangguan di lambung 

maupun usus, misalnya berupa makanan. Obat dapat berinteraksi dengan 

makanan. Uniknya, ada obat-obat yang penyerapannya terganggu dengan 

adanya makanan, ada yang justru terbantu dengan adanya makanan, dan ada 

yang tidak terpengaruh dengan ada atau tidaknya makanan. Hal ini akan 

menentukan kapan sebaiknya obat diminum, sebelum atau sesudah makan. 

Tapi yang dimaksud dengan sebelum makan adalah ketika perut dalam 

keadaan kosong. Sedangkan sesudah makan adalah sesaat sesudah makan, 

ketika perut masih berisi makanan, jangan lewat dari 2 jam. Kalau lebih dari 

dua jam setelah makan, makanan sudah diolah dan diserap, kondisinya bisa 

disamakan dengan sebelum makan. Antibiotika eritromisin dan amoksisilin 

misalnya, dan analgetika parasetamol, akan diserap lebih baik jika tidak ada 

makanan, sehingga lebih baik jika diminum sebelum makan atau 2 jam 

sesudah makan. Sedangkan obat antiepilepsi fenitoin, atau obat antihipertensi 

propanolol misalnya, akan terbantu penyerapannya dengan adanya makanan, 

sehingga sebaiknya diminum sesudah makan. Selain interaksi dengan 

makanan secara umum, obat tertentu dapat berinteraksi secara khusus dengan 
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senyawa tertentu dari makanan. Contoh terkenal adalah antibiotika tetrasiklin. 

Tetrasiklin dapat berikatan dengan senyawa kalsium membentuk senyawa 

yang tidak dapat diserap oleh tubuh, sehingga mengurangi efek tetrasiklin. 

Jadi jika tetrasiklin diminum bersama susu, atau suplemen vitamin-mineral 

yang mengandung kalsium, efek tetrasiklin bisa jadi berkurang. Selain 

tetrasiklin, ada juga antibiotika golongan kuinolon, seperti siprofloksasin, 

ofloksasin, yang juga bisa mengikat logam-logam bervalensi dua atau tiga, 

seperti kalsium, magnesium, dan aluminium. Karena itu, sebaiknya tidak 

minum obat ini bersama-sama dengan obat-obat yang mengandung logam-

logam tersebut seperti pada komposisi obat maag (antasid). Jika terpaksa harus 

menggunakan obat maag (antasid) bersamaan dengan antibiotika tetrasiklin 

atau golongan kuinolon, sebaiknya diberi selang waktu sedikitnya 2 jam. 

Selain interaksinya dengan makanan, sifat suatu obat juga menentukan 

kapan sebaiknya obat diminum. Beberapa obat tertentu dapat mengiritasi 

lambung sehingga menyebabkan tukak lambung, atau memperparah sakit 

maag. Contoh terkenal obat yang termasuk golongan ini adalah aspirin atau 

asetosal, kortikosteroid (deksametason, hidrokortison, dan lainnya), dan obat-

obat antiradang seperti diklofenak, piroksikam, dan lainnya yang sering 

digunakan untuk obat rematik. Obat-obat ini harus diminum sesudah makan. 

Waktu terbaik untuk minum obat tergantung pada jenis obatnya. Di 

bawah ini adalah beberapa contoh waktu minum obat berdasarkan golongan 

penggunaannya. 
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a. Obat diabetes dan penguat jantung 

Waktu yang terbaik adalah pukul 4:00-5:00 pagi. Tubuh manusia 

paling sensitif terhadap insulin pada pukul 4-5 pagi, sehingga jika 

diberikan pada saat itu, efeknya paling baik, walaupun dalam dosis lebih 

kecil. Efek obat penguat jantung juga lebih tinggi sampai 10-20 kali pada 

jam tersebut dibandingkan waktu-waktu yang lain. Hal ini karena tubuh 

manusia juga paling sensitif terhadap digitalis. Ini secara teoritis, mungkin 

pada prakteknya bisa sedikit bergeser waktunya, misalnya pukul 6 pagi. 

b. Obat diuretik (pelancar air seni) 

Paling baik digunakan pada pukul 7 pagi. Sangat penting untuk 

menggunakan obat pelancar seni pada waktu yang tepat karena itu terkait 

dengan fungsi ginjal dan hemodinamik. Selain itu juga pada umumnya 

pasien dalam keadaan terjaga, sehingga tidak mengganggu waktu tidur. 

Obat seperti hidroklortiazid memiliki efek samping yang lebih rendah jika 

dipakai pada pukul 7 pagi. 

c. Penurun tekanan darah (anti hipertensi) 

Waktu yang paling baik adalah pada pukul 9-11 pagi. Riset 

menunjukkan bahwa tekanan darah mencapai angka paling tinggi pada 

pukul 9-11 pagi, dan paling rendah pada malam hari setelah tidur. 

Sehingga secara umum, sebaiknya obat antihipertensi diminum pada pagi 

hari. Jika obat anti hipertensi diminum malam hari karena mungkin terjadi 

penurunan tekanan darah yang berlebihan pada saat tidur. 

 (Zulliesikawati, 2010). 
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7. Efek Samping Obat 

Efek samping obat adalah suatu reaksi yang tidak diharapkan dan 

berbahaya yang diakibatkan oleh suatu pengobatan. Efek samping obat, seperti 

halnya efek obat yang diharapkan, merupakan suatu kinerja dari dosis atau 

kadar obat pada organ sasaran. 

Interaksi obat juga merupakan salah satu penyebab efek samping. Hal 

ini terjadi ketika tenaga kesehatan (dokter, apoteker, perawat) lalai dalam 

memeriksa obat yang dikonsumsi oleh pasien, sehingga terjadi efek-efek 

tertentu yang tidak diharapkan di dalam tubuh pasien. Bertambah parahnya 

penyakit pasien yang dapat berujung kematian merupakan kondisi yang 

banyak terjadi di seluruh dunia akibat interaksi obat.  

( Wellyan, 2010) 

8. Cara Penyimpanan Obat 

Menstabilkan bentuk sediaan obat pada umumnya adalah untuk 

mencegah terjadinya kerusakan obat akibat berbagai factor, antara lain: 

a. Suhu 

Semua produk sediaan obat harus disimpan dalam suhu yang 

sesuai, untuk menghindari terjadinya percepatan kerusakan obat akibat 

panas. Secara umum, obat sebaiknya disimpan pada suhu ruangan (25° C) 

serta sebaiknya tidak melebihi 30° C ataupun kurang dari 15° C. 

Kelembaban relatif ruangan sebaiknya juga dijaga antara 40-60 % RH 

(Relative Humidity). Ada 3 jenis suhu yang disarankan untuk 
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penyimpanan produk obat, yaitu : disimpan pada suhu ruangan (15-30° 

C), disimpan sejuk (8-15° C) dan disimpan dingin (2-8° C). 

b. Cahaya 

Produk obat yang sensitif terhadap perubahan akibat cahaya, 

biasanya akan disimpan dalam botol atau kemasan berwarna gelap. Oleh 

karena itu apabila mendapatkan obat yang diberikan dalam wadah 

berwarna gelap, tidak dipindahkan obat tersebut ke wadah lain yang 

transparan sehingga akan terkena cahaya langsung. 

c. Kelembaban 

Untuk melindungi produk obat dari kondisi kelembapan tinggi, 

biasanya dipilih wadah yang terbuat dari kaca atau plastik.  

d. Oksigen 

             Untuk mencegah terjadinya oksidasi antara produk obat dengan 

oksigen bebas (biasanya terjadi pada produk obat cair). Maka biasanya 

pada waktu pengemasan dibuat sedemikian rupa, sehingga terdapat sedikit 

mungkin oksigen pada wadah obat cairan. Cara lain untuk menghindari 

terjadinya oksidasi adalah dengan menambahkan bahan anti oksidan pada 

produk obat, yang dapat mengurangi oksigen bebas. 

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, pada beberapa kasus 

akibat dari penyimpanan obat yang tidak tepat dapat menyebabkan 

terjadinya efek samping karena obat menjadi kurang efektif atau bahkan 

beracun. Untuk mencegah bahaya tersebut, berikut beberapa cara 

penyimpanan obat : 
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1) Menyimpan obat di tempat yang tidak terjangkau oleh anak-anak serta 

di tempat yang tidak lembap dan terlindung dari cahaya matahari. 

2) Tidak meninggalkan penutup kapas di dalam wadah ketika wadah 

obat sudah dibuka karena dapat mengundang kelembapan di dalam 

wadah obat. 

3) Memeriksa tanggal kadaluarsa sebelum dikonsumsi. Apabila sudah 

melebihi batas tanggal kadaluarsanya maka tidak boleh digunakan 

lagi. 

4) Tidak mengkonsumsi obat yang telah mengalami perubahan secara 

fisik, baik bentuk, warna, ataupun baunya, terlepas apakah obat 

tersebut sudah kadaluarsa atau belum. Seperti misalnya tablet/kapsul 

yang menempel, terlihat lebih keras atau lunak dari biasanya atau 

terlihat pecah atau gompal. Tidak meninggalkan obat di dalam mobil, 

karena panas dapat merusak obat tersebut. 

(Bekti, 2010) 

9. Cara Pemusnahan Obat 

Metode yang digunakan terdiri dari beberapa cara tergantung bentuk 

sediaan obat yakni :   

a. Sediaan padat dan setengah padat seperti tablet, kapsul, salep, krim 

dibakar atau dihancurkan. Dimana sebelumnya sediaan dikeluarkan dari 

wadah atau pembungkusnya dan kemudian dibakar hingga menjadi abu, 

dan abunya dikumpulkan dan dibuang ke tempat sampah   
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b. Sediaan cair seperti sirup dan cairan infus dikeluarkan dari wadahnya, 

dicampur dengan sejumlah air dan dibuang ke kloset.   

c. Sediaan cair berupa injeksi, dipecahkan bersama wadahnya, cairannya 

dialirkan ke dalam kloset, dan pecahan wadahnya dikumpulkan dan 

dibuang ke tempat pembuangan sampah akhir.   

 (Rusli, 2010) 

 

E. Hipotesis 

Ada perbedaan tingkat pengetahuan tentang obat sebelum dan sesudah 

penyuluhan pada ibu-ibu anggota Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Rembang. 

 


