
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Seiring dengan perkembangan dunia kesehatan berbagai obat baru telah 

ditemukan dan informasi yang berkaitan dengan perkembangan obat tersebut juga 

semakin banyak. Obat berperan sangat penting dalam pelayanan kesehatan. 

Penanganan dan pencegahan berbagai penyakit tidak dapat dilepaskan dari 

tindakan terapi dengan obat atau farmakoterapi. Berbagai pilihan obat saat ini 

tersedia, sehingga diperlukan pertimbangan-pertimbangan yang cermat dalam 

memilih obat untuk suatu penyakit. Tidak kalah penting, obat harus selalu 

digunakan secara benar agar memberikan manfaat klinik yang optimal. Terlalu 

banyaknya jenis obat yang tersedia ternyata juga dapat memberikan masalah 

tersendiri dalam praktek, terutama menyangkut bagaimana memilih dan 

menggunakan obat secara benar dan aman (BADAN POM RI, 2008). 

Obat pada dasarnya merupakan bahan yang hanya dengan takaran tertentu 

dan dengan penggunaan yang tepat dapat dimanfaatkan untuk mendiagnosa, 

mencegah penyakit, menyembuhkan atau memelihara kesehatan. Oleh karena itu 

sebelum menggunakan obat, harus diketahui sifat dan cara pemakaian obat agar 

penggunaannya tepat dan aman. Selain itu harus diperhatikan pula tentang 

beberapa penggolongan obat, penggunaan obat, kapan waktu minum obat yang 

tepat, bagaimana interval pemberiannya, apa efek samping dari obat yang 

digunakan, bagaimana menyimpan obat yang baik, dan bagaimana cara 

memusnahkan obat yang benar (Depkes, 2007). Pengetahuan masyarakat tentang 

obat secara umum diatas belum memadai, oleh karena itu diperlukan suatu metode 

pendidikan untuk mengubah pengetahuan masyarakat tentang informasi obat 

tersebut. Upaya untuk meningkatkan pengetahuan adalah dengan penyuluhan 

kesehatan.  

Promosi kesehatan pada hakekatnya adalah suatu kegiatan atau usaha 

menyampaikan pesan kesehatan kepada masyarakat, kelompok atau individu. 

Dengan harapan bahwa dengan adanya pesan tersebut, maka masyarakat, 
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kelompok atau individu dapat memperoleh pengetahuan tentang kesehatan yang 

lebih baik (Notoatmodjo, 2005). 

Dalam memilih metode pendidikan, harus mengingat besarnya kelompok 

sasaran serta tingkat pendidikan formal pada sasaran. Untuk kelompok yang besar 

metodenya berbeda dengan kelompok kecil. Efektivitas suatu metode akan 

tergantung pula pada besarnya sasaran pendidikan. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah penyuluhan dengan ceramah secara langsung, karena metode 

ini baik untuk sasaran yang berpendidikan tinggi maupun rendah (Notoatmodjo, 

2003).  

Pengukuran pengetahuan dapat dilakukan dengan wawancara atau angket 

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

responden. Pengetahuan merupakan domain yang sangat penting untuk 

terbentuknya tindakan seseorang. Tindakan dapat terwujud apabila suatu sikap 

terwujud menjadi perbuatan yang nyata dengan faktor pendukung atau suatu 

kondisi yang memungkinkan (Notoatmodjo, 2003). 

Menurut Supardi, dkk (1998) Metode penyuluhan obat dapat 

meningkatkan pengetahuan responden tentang pengobatan sendiri yang sesuai 

dengan aturan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh penyuluhan obat 

terhadap peningkatan skor pengetahuan tentang pengobatan sendiri pada 

responden perlakuan 93,2% dan 12,1 % pada responden kontrol. Peningkatan skor 

pengetahuan tentang pengobatan sendiri yang sesuai dengan aturan pada 

responden yang mendapat penyuluhan obat lebih tinggi secara bermakna daripada 

peningkatan skor pengetahuan responden kontrol. Penelitian Jayanti (2010) juga 

menunjukkan bahwa penyuluhan dengan metode ceramah dan media leaflet 

efektif untuk meningkatkan pengetahuan dan sikap ibu balita di Kecamatan 

Medan Denai.  

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 
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memutuskan untuk memilih kelompok ibu-ibu PKK Desa Pondowan, Kecamatan 

Tayu, Kabupaten Pati. Dengan pemberian informasi dengan media leaflet ini 

diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan ibu-ibu PKK Desa Pondowan, 

Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati tentang obat. 

Hasil wawancara pendahuluan dengan ibu-ibu PKK Desa Pondowan, 

Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati memberikan pendapat yang berbeda tentang 

penggolongan obat yang beredar, cara penggunaan obat, kapan waktu minum obat 

yang tepat, apa efek samping obat, bagaimana menyimpan obat yang baik, dan 

bagaimana cara memusnahkan obat yang benar. Masih banyak masyarakat yang 

belum mengetahui tentang hakikat obat secara umum. Sehingga perlu dilakukan 

penelitian lebih lanjut untuk mengetahui tingkat pengetahuan masyarakat tersebut 

tentang obat. Media yang digunakan dalam penelitian ini adalah leaflet. Leaflet 

dipakai sebagai media karena sederhana, mudah disimpan, klien dapat 

menyesuaikan dan belajar mandiri, pengguna dapat melihat isinya pada saat santai 

serta informasi dapat dibagikan dengan keluarga dan teman (Jayanti, 2010). 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut : “Apakah ada perbedaan tingkat pengetahuan tentang obat 

sebelum dan sesudah pemberian informasi dengan media leaflet pada ibu-ibu 

PKK Desa Pondowan Kecamatan Tayu Kabupaten Pati ?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka tujuan dilakukannya 

penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui tingkat pengetahuan tentang obat pada ibu-ibu PKK Desa 

Pondowan Kecamatan Tayu Kabupaten Pati. 

2. Mengetahui perbedaan tingkat pengetahuan sebelum dan sesudah pemberian 

leaflet terhadap pengetahuan ibu-ibu PKK Desa Pondowan Kecamatan Tayu 

Kabupaten Pati tentang obat secara umum meliputi apa itu obat, penggolongan 
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obat, cara penggunaan obat, efek samping obat, waktu minum obat, bentuk 

sediaan obat, cara menyimpan obat, dan cara pemusnahan obat. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

1. PendidikanKesehatan Melalui Media Leaflet 

Pendidikan kesehatan merupakan suatu kegiatan atau usaha untuk 

menyampaikan pesan kesehatan kepada masyarakat, kelompok atau individu 

(Notoatmodjo, 2007). Perilaku masyarakat berkaitan dengan tindakan pengobatan 

sendiri dapat ditingkatkan melalui penyuluhan kesehatan. Alat bantu lihat (visual 

aid) yang sering digunakan untuk meningkatkan pengetahuan adalah leaflet 

(Notoatmodjo, 2003). 

Leaflet ialah bentuk penyampaian informasi atau pesan-pesan kesehatan 

melalui lembaran yang dilipat. Isi informasi dapat dalam bentuk kalimat maupun 

gambar, atau kombinasi (Notoatmodjo, 2007). 

A. Kegunaan dan keunggulan leaflet 

Menurut Simnett dan Ewles (1994) dalam Jayanti (2010), kegunaan dan 

keunggulan dari leaflet adalah sederhana dan sangat murah, klien dapat 

menyesuaikan dan belajar mandiri, pengguna dapat melihat isinya pada saat 

santai, informasi dapat dibagikan dengan keluarga dan teman. Leaflet juga dapat 

memberikan detil (misalnya statistik) yang tidak mungkin bila disampaikan lisan. 

Klien dan pengajar dapat mempelajari informasi yang rumit bersama-sama. 

B. Keterbatasan leaflet 

Leaflet profesional sangat mahal, materi yang diproduksi massal dirancang 

untuk sasaran pada umumnya dan tidak cocok untuk setiap orang, serta terdapat 

materi komersial berisi iklan. Leaflet juga tidak tahan lama dan mudah hilang, 

dapat menjadi kertas percuma kecuali pengajar secara aktif melibatkan klien 

dalam membaca dan menggunakan materi. Uji coba dengan sasaran sangat 

dianjurkan.    

Notoatmodjo (2003) menjelaskan bahwa metode dan teknik promosi 

kesehatan untuk massa yang sering digunakan adalah : 
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a. Ceramah umum (public speaking), misalnya di lapangan terbuka dan tempat- 

tempat umum (public places). 

b. Penggunaan media massa elektronik, seperti radio dan televisi. Penyampaian 

pesan melalui radio atau TV ini dapat dirancang dengan berbagai bentuk, 

misalnya : sandiwara (drama), talk show, dialog interaktif, simulasi, spot dan 

sebagainya. 

c. Penggunaan media cetak, seperti koran, majalah, buku, leaflet, selebaran, 

poster, dan sebagainya. Bentuk sajian dalam media cetak ini juga bermacam-

macam, antara lain : artikel, tanya jawab, komik, dan sebagainya. 

d. Penggunaan media diluar ruang, misalnya: billboard, spanduk, umbul-umbul, 

dan sebagainya. 

Media promosi kesehatan yang baik adalah media yang mampu 

memberikan informasi atau pesan-pesan kesehatan yang sesuai dengan tingkat 

penerimaan sasaran sehingga sasaran mau dan mampu untuk mengubah perilaku 

sesuai dengan pesan-pesan yang disampaikan (Notoatmodjo, 2005). 

2. Pengetahuan Obat bagi Responden 

Menurut Notoatmodjo (2007) pengetahuan (knowledge) adalah hasil dari 

tahu, dan ini terjadi setelah orang melakukan pengindraan terhadap suatu objek 

tertentu. Pengetahuan merupakan domain yang sangat penting untuk tindakan 

seseorang, karena dari pengalaman dan penelitian yang ada, ternyata perilaku 

yang didasari oleh pengetahuan akan bertahan lama daripada yang tidak didasari 

oleh pengetahuan. Jadi, sebelum seseorang berperilaku baru, ia terlebih dahulu 

tahu apa arti atau manfaat perilaku tersebut.   

Pengetahuan seseorang terhadap objek mempunyai intensitas atau tingkat 

yang berbeda-beda. Secara garis besarnya dibagi dalam 6 tingkat pengetahuan, 

yaitu : 

a. Tahu (know) 

Tahu diartikan hanya sebagai mengingat suatu materi yang telah dipelajari 

sebelumnya. 
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b. Memahami (comprehension) 

Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan untuk menjelaskan secara 

benar tentang objek yang diketahui dan dapat menginterpretasikan materi 

tersebut secara benar. 

c. Aplikasi (aplication) 

Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi yang telah 

dipelajari pada situasi atau kondisi real sebenarnya. 

d. Analisis (Analysis) 

Analisis adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan materi atau suatu objek 

kedalam komponen-komponen, tetapi masih di dalam satu struktur organisasi, 

dan masih ada kaitannya satu sama lain. 

e. Sintesis (synthesis) 

Sintesis menunjuk kepada suatu kemampuan untuk meletakkan atau 

menghubungkan bagian-bagian di dalam suatu bentuk keseluruhan yang baru. 

f. Evaluasi (evaluation) 

Evaluasi berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan justifikasi atau 

penilaian terhadap suatu materi atau objek. 

3. Definisi Obat 

Obat pada dasarnya merupakan bahan yang hanya dengan takaran tertentu 

dan dengan penggunaan yang tepat dapat dimanfaatkan untuk mendiagnosa, 

mencegah penyakit, menyembuhkan atau memelihara kesehatan (Depkes, 2007). 

Menurut Aniefa (2000) obat adalah suatu zat yang digunakan untuk 

diagnosis, melunakkan, penyembuhan atau pencegahan penyakit pada manusia 

atau hewan. Meskipun obat dapat menyembuhkan, tetapi banyak kejadian bahwa 

seseorang telah menderita akibat keracunan obat. Oleh karena itu dapat dikatakan 

bahwa obat dapat bersifat sebagai obat dan juga dapat bersifat sebagai racun. Obat 

itu akan bersifat sebagai obat apabila tepat digunakan dalam pengobatan suatu 

penyakit dengan dosis dan waktu yang tepat. Jadi bila digunakan salah dalam 

pengobatan atau dengan keliwat dosis akan menimbulkan keracunan. Bila 

dosisnya lebih kecil juga tidak memperoleh penyembuhan.   
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Sedangkan menurut Sutedjo (2008), obat adalah bahan yang dapat 

digunakan untuk mencegah, mengurangi, menghilangkan, dan menyembuhkan 

sakit, luka, gangguan rohani dan memperelok badan baik pada hewan maupun 

manusia. Kemudian menurut Kebijakan Obat Nasional dari Departemen 

Kesehatan RI (2005), obat merupakan sediaan atau paduan bahan-bahan yang siap 

untuk digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau 

keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, 

pemulihan, peningkatan, kesehatan dan kontrasepsi. 

4. Penggolongan Obat 

Obat digolongkan menjadi 4 golongan, yaitu:  

a. Obat Bebas, merupakan obat yang ditandai dengan lingkaran berwarna hijau 

dengan tepi lingkaran berwarna hitam. Obat bebas umumnya berupa suplemen 

vitamin dan mineral, obat gosok, beberapa analgetik-antipiretik, dan beberapa 

antasida. Obat golongan ini dapat dibeli bebas di Apotek, toko obat, toko 

kelontong, warung. 

b. Obat Bebas Terbatas, merupakan obat yang ditandai dengan lingkaran 

berwarna biru dengan tepi lingkaran berwarna hitam. Obat-obat yang 

umumnya masuk ke dalam golongan ini antara lain obat batuk, obat influenza, 

obat penghilang rasa sakit dan penurun panas pada saat demam (analgetik-

antipiretik), beberapa suplemen vitamin dan mineral, dan obat-obat 

antiseptika, obat tetes mata untuk iritasi ringan. Obat golongan ini hanya dapat 

dibeli di Apotek dan toko obat berizin. 

c. Obat Keras, merupakan obat yang pada kemasannya ditandai dengan 

lingkaran yang didalamnya terdapat huruf K berwarna merah yang menyentuh 

tepi lingkaran yang berwarna hitam. Obat keras merupakan obat yang hanya 

bisa didapatkan dengan resep dokter. Obat-obat yang umumnya masuk ke 

dalam golongan ini antara lain obat jantung, obat darah tinggi/hipertensi, obat 

darah rendah/antihipotensi, obat diabetes, hormon, antibiotika, dan beberapa 

obat lambung. Obat golongan ini hanya dapat diperoleh di Apotek dengan 

resep dokter. 
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d. Obat Narkotika, merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau 

bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan 

penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai 

menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Obat ini 

pada kemasannya ditandai dengan lingkaran yang didalamnya terdapat palang 

(+) berwarna merah.  

Obat Narkotika bersifat adiksi dan penggunaannya diawasi dengan ketat, 

sehingga obat golongan narkotika hanya diperoleh di Apotek dengan resep 

dokter asli (tidak dapat menggunakan kopi resep). Contoh dari obat narkotika 

antara lain: opium, coca, ganja, morfin, heroin, dan lain sebagainya. Dalam 

bidang kesehatan, obat-obat narkotika biasa digunakan sebagai anestesi/obat 

bius dan analgetik/ obat penghilang rasa sakit (Anonimb, 2010). 

Untuk obat yang dapat diperoleh tanpa resep dokter maka pada kemasan 

dan etiketnya tertera tanda khusus (Depkes, 2007). 

 Tanda khusus obat bebas berupa lingkaran hijau (TC 396) dengan 

garis tepi berwarna hitam. 

Tanda khusus obat bebas terbatas berupa lingkaran biru (TC 308) 

dengan garis tepi warna hitam. 

 Tanda obat keras berupa huruf  K dengan latar belakang warna 

merah, didalam lingkaran warna hitam. 

 Tanda khusus obat narkotika berupa palang merah dengan latar 

belakang putih, didalam lingkaran warna merah. 
Gambar 1. Tanda khusus Obat Bebas, Obat Bebas Terbatas, Obat Keras dan Obat 

Narkotika 
 

Khusus untuk obat bebas terbatas, selain terdapat tanda khusus lingkaran 

biru, diberi pula tanda peringatan untuk aturan pakai obat, karena hanya dengan 

takaran dan kemasan tertentu obat ini aman dipergunakan untuk pengobatan 

sendiri (self-medication). 

Tanda peringatan tersebut berupa empat persegi panjang dengan huruf 

putih pada dasar hitam yang terdiri dari 6 macam yaitu P No. 1, P No. 2, P No. 3, 

P No. 4, P No. 5, dan P No. 6 sebagai berikut : 
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Selanjutnya Aniefa (2000), menjelaskan apabila menggunakan obat-obat 

yang tanpa resep, yaitu obat yang tergolong obat bebas dan obat bebas terbatas 

maka perlu diperhatikan : 

a. Apakah obatnya masih baik atau tidak. 

b. Apabila ada tanggal kadaluwarsa, perhatikan tanggalnya apa sudah lewat atau 

belum. 

c. Dibaca keterangan-keterangan yang diberikan oleh pabrik dengan baik dalam 

brosur atau selebaran yang disertakan yang berisi informasi tentang : 

1). Indikasi : petunjuk kegunaan obat dalam pengobatan pernyakit. 

2). Kontra-indikasi : petunjuk penggunaan obat yang tidak diperbolehkan, 

karena berlawanan dengan kondisi tubuh kita. 

3). Efek-samping : efek yang timbul, yang bukan efek yang diinginkan. Efek 

samping dapat merugikan atau berbahaya. 

4). Dosis obatnya : besarnya obat yang boleh digunakan untuk orang dewasa 

atau anak-anak berdasarkan berat badan atau umur anak. 

5). Waktu kadaluwarsa. 

6). Cara penyimpanan obat : misalkan harus disimpan di tempat dingin, di 

luar pengaruh cahaya dan sebagainya. 

7). Interaksi obat dengan obat lain yang digunakan dan makanan yang 

dimakan. 

 

P. No. 1 
Awas ! Obat Keras 

Bacalah aturan memakainya 

P. No. 3 
Awas ! Obat Keras 

Hanya untuk bagian luar dari 

P. No. 2 
Awas ! Obat Keras 

Hanya untuk kumur, jangan 
ditelan

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 

Gambar 2. Tanda Peringatan Aturan Pakai 
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5. Cara Penggunaan Obat yang Benar  

Penggunaan obat diharapkan agar dapat memperoleh kesembuhan dari 

penyakit yang diderita. Perlu diperhatikan agar penggunaan itu tepat sesuai 

dengan ketentuan-ketentuan, sebab bila salah penggunaan obat dapat 

menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Dikatakan bahwa obat dapat 

memberi kesembuhan dari penyakit bila digunakan untuk penyakit yang cocok 

dengan dosis yang tepat dan cara pemakaian yang tepat (Aniefa, 2000). 

Cara pemberian obat serta tujuan penggunaannya adalah sebagai berikut:  

a. Oral 

Obat yang cara penggunaannya masuk melalui mulut. Keuntungannya 

relatif aman, praktis, ekonomis. Kerugiannya timbul efek lambat; tidak 

bermanfaat untuk pasien yang sering muntah, diare, tidak sadar, tidak 

kooperatif; untuk obat iritatif dan rasa tidak enak penggunaannya terbatas; 

obat yang inaktif/terurai oleh cairan lambung/usus tidak bermanfaat (penisilin 

G, insulin); obat absorpsi tidak teratur.  

Untuk tujuan terapi serta efek sistematik yang dikehendaki, 

penggunaan oral adalah yang paling menyenangkan dan murah, serta 

umumnya paling aman. Hanya beberapa obat yang mengalami perusakan oleh 

cairan lambung atau usus. Pada keadaan pasien muntah-muntah, koma, atau 

dikehendaki onset yang cepat, penggunaan obat melalui oral tidak dapat 

dipakai. 

b. Sublingual  

Cara penggunaannya, obat ditaruh dibawah lidah. Tujuannya supaya 

efeknya lebih cepat karena pembuluh darah bawah lidah merupakan pusat 

sakit. Misalnya pada kasus pasien jantung. Keuntungan cara ini efek obat 

cepat serta kerusakan obat di saluran cerna dan metabolisme di dinding usus 

dan hati dapat dihindari (tidak lewat vena porta). 

c. Inhalasi  

Penggunaannya dengan cara disemprot (ke mulut). Misalnya obat 

asma. Keuntungannya yaitu absorpsi terjadi cepat dan homogen, kadar obat 

dapat dikontrol, terhindar dari efek lintas pertama, dapat diberikan langsung 
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pada bronkus. Kerugiannya yaitu, diperlukan alat dan metoda khusus, sukar 

mengatur dosis, sering mengiritasi epitel paru-sekresi saluran nafas, toksisitas 

pada jantung. 

Dalam inhalasi, obat dalam keadaan gas atau uap yang akan diabsorpsi 

sangat cepat melalui alveoli paru-paru dan membran mukosa pada perjalanan 

pernafasan.  

d. Rektal  

Cara penggunaannya melalui dubur atau anus. Tujuannya 

mempercepat kerja obat serta sifatnya lokal dan sistemik. Obat oral sulit/ tidak 

dapat dilakukan karena iritasi lambung, terurai di lambung, terjadi efek lintas 

pertama. Contoh, asetosal, parasetamol, indometasin, teofilin, barbiturat. 

e. Pervaginal 

Bentuknya hampir sama dengan obat rektal, dimasukkan ke vagina, 

langsung ke pusat sasar. Misalnya untuk keputihan atau jamur.  

f. Parenteral  

Digunakan tanpa melalui mulut, atau dapat dikatakan obat dimasukkan 

ke dalam tubuh selain saluran cerna. Tujuannya tanpa melalui saluran 

pencernaan dan langsung ke pembuluh darah. Misalnya suntikan atau insulin. 

Efeknya biar langsung sampai sasaran. Keuntungannya yaitu dapat untuk 

pasien yang tidak sadar, sering muntah, diare, yang sulit menelan/pasien yang 

tidak kooperatif; dapat untuk obat yang mengiritasi lambung; dapat 

menghindari kerusakan obat di saluran cerna dan hati; bekerja cepat dan dosis 

ekonomis. Kelemahannya yaitu kurang aman, tidak disukai pasien, berbahaya 

(suntikan-infeksi).  

Istilah injeksi termasuk semua bentuk obat yang digunakan secara 

parenteral, termasuk infus. Injeksi dapat berupa larutan, suspensi, atau emulsi. 

Apabila obatnya tidak stabil dalam cairan, maka dibuat dalam bentuk kering. 

Bila mau dipakai baru ditambah aqua steril untuk memperoleh larutan atau 

suspensi injeksi. 

g. Topikal/lokal  

Obat yang sifatnya lokal. Misalnya tetes mata, tetes telinga, salep. 
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h. Suntikan  

Diberikan bila obat tidak diabsorpsi di saluran cerna serta dibutuhkan 

kerja cepat (Anonimb, 2010).  

6. Efek Samping Obat 

Disamping efek pengobatan yang diinginkan, obat dapat menimbulkan 

efek yang tidak diinginkan. Efek yang tidak diinginkan tersebut seringkali dikenal 

dengan istilah efek samping obat yang merupakan setiap respons obat yang 

merugikan dan tidak diharapkan serta terjadi pada manusia karena penggunaan 

obat dengan dosis atau takaran normal (Depkes, 2007). 

Monitoring Efek Samping Obat (MESO) adalah suatu sistem pencatatan, 

analisis dan evaluasi mengenai setiap efek samping yang timbul saat pemakaian 

obat untuk manusia. Maksud dan tujuan MESO adalah untuk sedini mungkin 

memperoleh informasi baru mengenai efek samping obat, tingkat kegawatan serta 

frekuensi kejadiannya, sehingga dapat segera dilakukan tindak lanjut yang 

diperlukan, seperti penarikan obat yang bersangkutan dari peredaran; pembatasan 

penggunaan obat, misalnya perubahan golongan obat; pembatasan indikasi; 

perubahan penandaan; dan tindakan lain yang dianggap perlu untuk pengamanan 

atau penyesuaian penggunaan obat (Sirait, 2001). 

7. Kapan Waktu Minum Obat Yang Tepat 

Agar mendapatkan efek obat yang optimal, obat harus diminum pada waktu 

yang tepat. Beberapa obat mungkin bisa diminum setiap saat tanpa mempengaruhi 

efeknya, sedangkan obat lain sebaiknya diminum pada saat-saat tertentu. Pada 

dasarnya obat-obat dapat diserap dengan baik dan cepat jika tidak ada gangguan 

misalnya berupa makanan (Anonim c, 2010).  

Maksud 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 (Anonim c, 2010). 

a. Golongan obat yang diminum sebelum makan: obat penambah nafsu makan 

seperti tonikum, dan obat cacing. 
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b. Golongan obat yang diminum sesudah makan: obat yang dapat merangsang 

selaput lendir lambung seperti asetosal, dan obat untuk tekanan darah tinggi. 

c. Golongan obat yang diminum pagi hari : Golongan obat diuretika seperti 

HCT, dan obat kuras yang bekerjanya cepat, misalnya digunakan pada saat 

akan operasi. 

d. Golongan obat yang diminum malam hari : Obat tidur (Widjayanti, 2002). 

8. Bentuk Sediaan Obat 

Bentuk sediaan adalah bentuk obat sesuai proses pembuatan obat tersebut 

dalam bentuk seperti yang akan digunakan. 

Bentuk-bentuk obat serta tujuan penggunaannya antara lain adalah sebagai 

berikut: 

a. Tablet (Compressi)  

Merupakan 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.  

1) Tablet Kempa : paling banyak digunakan, ukuran dapat bervariasi, bentuk 

serta penandaannya tergantung design cetakan. 

2) Tablet Cetak : dibuat dengan memberikan tekanan rendah pada massa 

lembab dalam lubang cetakan. 

3) Tablet Trikurat : tablet kempa atau cetak bentuk kecil umumnya silindris. 

Sudah jarang ditemukan. 

4) Tablet Hipodermik : dibuat dari bahan yang mudah larut atau melarut 

sempurna dalam air. Dulu untuk membuat sediaan injeksi hipodermik, 

sekarang diberikan secara oral. 

5) Tablet Sublingual : dikehendaki efek cepat (tidak lewat hati). Digunakan 

dengan meletakkan tablet di bawah lidah. 

6) Tablet Bukal : digunakan dengan meletakkan di antara pipi dan gusi.  

7) Tablet Efervescen : tablet larut dalam air. Harus dikemas dalam wadah 

tertutup rapat atau kemasan tahan lembab. Pada etiket tertulis “tidak untuk 

langsung ditelan”. 
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8) Tablet Kunyah : cara penggunaannya dikunyah. Meninggalkan sisa rasa 

enak di rongga mulut, mudah ditelan, tidak meninggalkan rasa pahit, atau 

tidak enak.  

b. Pilulae (PIL)  

Merupakan bentuk sediaan padat bundar dan kecil mengandung bahan obat 

dan dimaksudkan untuk pemakaian oral. Saat ini sudah jarang ditemukan 

karena tergusur tablet dan kapsul. Masih banyak ditemukan pada seduhan 

jamu. 

c. Kapsulae (Kapsul)  

Merupakan sediaan padat yang terdiri dari obat dalam cangkang keras atau 

lunak yang dapat larut.   

d. Suspensi  

Merupakan sediaan cair yang mengandung partikel padat tidak larut 

terdispersi dalam fase cair. Macam suspensi antara lain: suspensi oral (juga 

termasuk susu/magma), suspensi topikal (penggunaan pada kulit), suspensi 

tetes telinga (telinga bagian luar), suspensi optalmik, suspensi sirup kering. 

e. Emulsi  

Merupakan 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.  

f. Infusa  

Merupakan sediaan cair yang dibuat dengan mengekstraksi simplisia 

nabati dengan air pada suhu 90°C selama 15 menit. 

g. Unguenta (Salep)  

Merupakan sediaan setengah padat ditujukan untuk pemakaian topikal 

pada kulit atau selaput lendir. Dapat juga dikatakan sediaan setengah padat 

yang mudah dioleskan dan digunakan sebagai obat luar. Bahan obat harus 

larut atau terdispersi homogen dalam dasar salep yang cocok.  

h. Suppositoria  
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Merupakan sediaan padat dalam berbagai bobot dan bentuk, yang 

diberikan melalui rektal, vagina atau uretra, umumnya meleleh, melunak atau 

melarut pada suhu tubuh. 

 

 

i. Guttae (Obat Tetes)  

Merupakan sediaan cairan berupa larutan, emulsi, atau suspensi, 

dimaksudkan untuk obat dalam atau obat luar, digunakan dengan cara 

meneteskan menggunakan penetes yang menghasilkan tetesan setara dengan 

tetesan yang dihasilkan penetes baku yang disebutkan Farmakope Indonesia.  

j. Injectiones (Injeksi)  

Merupakan sediaan steril berupa larutan, emulsi atau suspensi atau 

serbuk yang harus dilarutkan atau disuspensikan lebih dahulu sebelum 

digunakan, yang disuntikkan ke dalam kulit atau melalui kulit atau selaput 

lendir. Tujuannya yaitu kerja obat cepat serta dapat diberikan pada pasien 

yang tidak dapat menerima pengobatan melalui mulut (Anonimb, 2010).  

9. Cara Menyimpan Obat 

Penyimpanan obat yang tidak tepat dapat merusak zat aktifnya, sehingga 

akan hilang khasiatnya bahkan mungkin bisa berbahaya bagi kesehatan. 

Kebanyakan dari masyarakat setelah memperoleh obat dari dokter maupun dari 

apotek tidak memperhatikan cara penyimpanan obat yang baik. Cara menyimpan 

obat yang baik adalah : 

a. Dijauhkan dari jangkauan anak-anak. 

b. Obat disimpan dalam tempat aslinya dan dalam wadah yang tertutup rapat. 

Kemasan botol yang satu jangan diganti ke botol lain. 

c. Obat disimpan ditempat yang sejuk dan dihindarkan dari sinar matahari 

langsung. 

d. Kapsul atau tablet jangan disimpan di tempat panas atau lembab karena dapat 

menyebabkan obat tersebut rusak.  

e. Kapsul dan tablet jangan dicampur dalam satu wadah. 

f. Obat tertentu seperti bentuk gel, suppositoria disimpan di kulkas. 
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g. Penyimpanan obat minum dipisahkan dengan obat luar. 

h. Obat dalam bentuk cair jangan disimpan dalam lemari pendingin kecuali 

disebutkan pada etiket atau kemasan obat. 

i. Obat dalam bentuk cair dihindarkan agar tidak menjadi beku. 

j. Obat jangan ditinggalkan di dalam mobil dalam jangka waktu yang lama 

karena perubahan suhu dapat merusak obat. 

k. Obat yang telah kadaluarsa jangan disimpan (Depkes ,2007). 

10. Cara Pemusnahan Obat 

Obat dimusnahkan jika telah lewat tanggal kadaluwarsanya, label obat 

tidak terbaca lagi, warna dan penampakannya sudah berubah, cairan yang jernih 

sudah menjadi keruh. Sedangkan cara memusnahkan obat adalah : 

a. Obat yang sudah tidak dipakai atau digunakan tidak boleh dibuang di tempat 

sampah. 

b. Sebelum dibuang obat dibuka dari kemasannya dan isinya dihancurkan (jika 

berbentuk padat) atau dikosongkan dari wadahnya jika bentuknya cair atau 

semi padat (salep, krim, dll). 

c. Sediaan cair yang mengandung antibiotik jangan dibuang di jamban, karena 

dapat membunuh bakteri penghancur (Wahyuni, 2010). 

 

E. Landasan Teori 

Hasil penelitian yang dilakukan Supardi, dkk (1998) menunjukkan bahwa 

penyuluhan obat dengan metode ceramah dan pemberian leaflet dapat 

meningkatkan pengetahuan tentang pengobatan sendiri yang sesuai dengan aturan. 

Sedangkan penelitian yang dilakukan Een Supriyati tahun 2005, hasilnya 

menunjukkan bahwa pemberian leaflet mempengaruhi pengetahuan dan sikap 

penggunaan obat maag tersebut, tingkat pengetahuan sebelum perlakuan sebesar 

20,4% sedangkan tingkat pengetahuan setelah pemberian leaflet meningkat 

menjadi 23,74%. 

 

F. Hipotesis 
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Ada perbedaan tingkat pengetahuan tentang obat sebelum dan sesudah 

pemberian informasi dengan media leaflet pada ibu-ibu PKK Desa Pondowan, 

Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati. 


