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ABSTRAK 
 

Acne vulgaris salah satu penyakit kulit yang banyak diderita oleh orang 
yang berusia antara 11-30 tahun, termasuk mahasiswa. Upaya pengobatan yang 
banyak dilakukan untuk mengobati penyakit salah satunya dengan tindakan 
swamedikasi. Pengetahuan yang baik diperlukan untuk mencapai tindakan 
swamedikasi yang baik agar tecapai dengan tujuan atas pengobatan yang 
dilakukan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara tingkat 
pengetahuan mahasiswa Farmasi Universitas Muhammadiyah Surakarta terhadap 
tindakan swamedikasi acne vulgaris. 

 Penelitian dilakukan dengan rancangan cross sectional menggunakan 
kuesioner yang diberikan kepada 100 mahasiswa Farmasi yang berjenis kelamin 
perempuan yang pernah dan sedang mengalami acne vulgaris, serta pernah 
melakukan tindakan swamedikasi acne vulgaris dan bersedia menjadi responden. 
Teknik pengambilan sampel menggunakan stratified random sampling. Pengujian 
hubungan pada penelitian ini menggunakan uji chi square dan dilanjutkan dengan 
uji regresi linear sederhana. 

Hasil penelitian katagori baik untuk pengetahuan  sebesar 81%, serta untuk  
tindakan swamedikasi acne vulgaris  kategori baik sebesar 73%. Hasil pengujian 
menggunakan chi square menunjukkan bahwa ada hubungan antara pengetahuan 
mahasiswa Farmasi Universitas Muhammadiyah Surakarta terhadap tindakan 
swamedikasi acne vulgaris, dengan nilai p = 0,005. Hasil uji regresi liniear 
menunjukan bahwa pengetahuan memberikan kontribusi sebesar 8,3% terhadap 
tindakan swamedikasi acne vulgaris. 

 
Kata kunci : Pengetahuan, Swamedikasi, Acne vulgaris. 
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ABSTRACT 

 
Acne vulgaris is a skin disease that is suffered by people between 11-30 

years old, as well as student. The treatment that is mostly done to cure or reduce 
it by doing Self medication. Good knowledge is needed in reaching good self medi 
cation. The study purposes to determine the relationship between the knowledge 
level of Pharmacy students of Muhammadiyah University of Surakarta to action 
acne vulgaris self medication. 

The study was conducted by using a cross sectional study that using 
instrument such as questionnaires were given to 100 students of Pharmacy whom 
their sex is female which qualified in some criteria, namely; suffering  acne 
vulgaris, have done action of acne vulgaris  self medication, and agree to be the 
subject of study. Sample retrieval technique uses stratified random sampling. The 
testing of relationship in this study uses chi square test and followed by simple 
linear regression test. 

The result of the study for good knowledge category is 81%, and the acne 
vulgaris self medication with good category is 73%. The result of chi square test 
indicates that there is a relationship between Pharmacy students' knowledge of 
Muhammadiyah University of Surakarta to acne vulgaris self medication with p 
values = 0.005. The result of Linear Regression shows that the contribution of 
Pharmacy students' knowledge of Muhammadiyah University of Surakarta to the 
action of acne vulgaris self medication is 8, 3%. 

 
Keywords: Knowledge, Self medication, Acne vulgaris 
 

I. PENDAHULUAN 
Salah satu penyakit kulit yang sering dijumpai secara global pada remaja 

dan dewasa muda adalah acne vulgaris atau dengan kata lain yang lebih sering 

dikenal sebagai jerawat. Survei dikawasan asia tenggara terdapat 40-80% kasus 

jerawat (acne vulgaris), sedangkan di Indonesia catatan kelompok dermatologi 

kosmetika Indonesia, menunjukkan 60% penderita acne vulgaris pada tahun 2006, 

dan 80% pada tahun 2007. Berdasarkan kasus di tahun 2007, penderita yang 

terbanyak adalah remaja dan dewasa yang berusia antara 11-30 tahun sehingga 

beberapa tahun belakangan ini para ahli dermatologi di Indonesia mempelajari 

patogenesis terjadinya penyakit tersebut (Herawati, 2011). Meskipun demikian 

acne vulgaris dapat pula terjadi pada usia lebih muda atau lebih tua dari pada usia 

tersebut (Efendi, 2003). 
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Usia rata-rata mahasiswa Farmasi berkisar antara 18-23 tahun, pada usia 

ini masih banyak ditemukan penderita acne vulgaris dan melakukan tindakan 

swamedikasi acne vulgaris, alasan dipilihnya perempuan karena acne vulgaris 

pada perempuan dapat terjadi sebelum menstruasi karena pengaruh hormon 

estrogen, selain itu perempuan juga memiliki hormon androgen yang dapat 

menimbulkan acne vulgaris. Menurut Lubis (2008) acne vulgaris pada masa 

dewasa lebih sering terjadi pada perempuan dari pada pria. 

 Berdasarkan hasil survei pendahuluan dari 25 mahasiswa perempuan 

menunjukkan 19 orang mengalami acne vulgaris dan melakukan tindakan 

swamedikasi acne vulgaris. Berdasarkan hasil survei tersebut maka perlu 

dilakukan penelitian tentang evaluasi hubungan tingkat pengetahuan mahasiswa 

Farmasi Universitas Muhammadiyah Surakarta terhadap tindakan swamedikasi 

acne vulgaris. 

 

II. METODE PENELITIAN 
1. Rancangan Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian survai yang bersifat deskriptif dengan 

pendekatan rancangan cross sectional. Pada penelitian ini data diambil dari 

kuesioner yang dibagikan dan diisi oleh responden sebagai data primer. 

 

2. Alat dan Bahan 
Alat penelitian yang akan digunakan adalah dalam bentuk kuesioner. 

Kuesioner adalah teknik yang digunakan dengan cara memberi pertanyaan tertulis 

kepada responden untuk di jawab oleh responden. Kuesioner termasuk alat 

pengambilan data primer, kuesioner tersebut terdiri dari beberapa pertanyaan 

meliputi 3 hal yaitu: form data demografi responden, form pengetahuan responden 

mengenai acne vulgaris dan dilanjutkan form tindakan swamedikasi acne 

vulgaris. 

 

3. Subyek Penelitian 
Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa aktif S1 semester  2 

sampai semester 8 Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Surakarta yang 
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berjenis kelamin perempuan. Dengan kriteria inklusi yaitu mahasiswa aktif S1 

Farmasi perempuan yang bersedia menjadi responden, mahasiswa yang pernah 

atau sedang mengalami acne vulgaris dan pernah atau sedang melakukan tindakan 

swamedikasi acne vulgaris 

 

4. Jalannya Penelitian 
Jalannya penelitian meliputi pembuatan proposal dan permohonan izin 

melakukan penelitian di Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

Kemudian dilakukan pengambilan data responden dengan penyebaran kuesioner 

dilakukan kepada 100 responden, data diambil setelah responden mengisi 

kuesioner yang berisikan data demografi, tingkat pengetahuan dan tindakan 

swamedikasi acne vulgaris. 

5. Analisis Data 
Sebelum melakukan pengambilan data dilakukan uji validitas dan 

reliabilitas terlebih dahulu. Uji validitas dan reliabilitas dalam penelitian ini 

menggunakan SPSS for window release 15.00. Data yang diperoleh di lapangan, 

yaitu berupa kuesioner berupa jawaban responden kemudian dianalisis. Penilaian 

pengetahuan responden terhadap acne vulgaris  dan tindakan swamedikasi acne 

vulgaris dilakukan dengan cara : 

a. Masing-masing pertanyaan jawaban yang benar diberi nilai 1, jawaban salah 

diberi nilai 0. 

b. Jumlah nilai jawaban yang benar akan dibagi dengan  jumlah total dari seluruh 

pertanyaan mengenai pengetahuan dikalikan 100% oleh karena itu 

kemungkinan nilai tertingginya adalah 100%. 

Kategori tingkat pengetahuan dan tindakan swamedikasi acne vulgaris 

menurut Nursalam (2008), dari hasil skor yang diperoleh dirumuskan dengan 

tingkat pengetahuan dengan katagori baik yaitu 76-100%, untuk katagori cukup 

bila diperoleh skor 56-75 %, dan katagori kurang yaitu 0-55 %.  

Analisis hubungan antara pengetahuan mahasiswa Farmasi universitas 

muhammadiyah Surakarta dengan tindakan tindakan swamedikasi acne vulgaris 

digunakan uji chi square menggunakan SPSS for window release 15.00. Pengujian 
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dilakukan dengan tingkat kesalahan 5%.  Kemudian dilakukan uji regresi linier 

menggunakan SPSS for window release 15.00 untuk mengetahui besarnya 

kontribusi pengetahuan terhadap tindakan swamedikasi acne vulgaris.  

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Demografi Responden 

1. Tingkat Semester 
Tabel 1. Distribusi mahasiswa Farmasi Universitas Muhammadiyah Surakarta berdasarkan 

tingkat semester 

 

Untuk distribusi tiap semester berjumlah 25 responden, dimana responden 

tersebut diambil dengan cara pengambilan sempel secara stratified random 

sampling, sesuai dengan kriteria inklusi. Dalam penelitian ini diperlukan 

responden sebanyak 100, maka jumlah sampel yang diambil 100/4, sehingga hasil 

pada masing-masing semester sama yaitu 25 responden. 

2. Usia Responden 

Tabel 2. Distribusi kelompok usia mahasiswa Farmasi Universitas Muhammadiyah 
Surakarta  

 

Tabel 2 memperlihatkan bahwa distribusi responden yang banyak diteliti 

berumur 20-21 tahun, rentang usia antara 18-23 tahun masih banyak ditemukan 

kejadian acne vulgaris. Acne vulgaris pada perempuan banyak dijumpai ketika 

usia dewasa (Lubis, 2008). Kligman berpendapat tidak ada seorang pun (artinya 

100%) yang tidak pernah menderita acne vulgaris (Wasitatmadja, 2007). 

 

 

Semester  Jumlah Responden Presentase (%) 
II 25 25 
IV 25 25 
V1 25 25 
VIII 25 25 
Total 100 100 

Usia  Jumlah Responden Presentase (%) 
18-19 30 30 
20-21 40 40 
22-23 30 30 
Total 100 100 
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3. Jenis Merek Obat yang Digunakan Oleh Responden 

Tabel 3. Distribusi merek obat yang digunakan mahasiswa Farmasi Universitas 
Muhammadiyah Surakarta untuk mengobati acne vulgaris 

 

 

Tabel 3 menunjukkan dari 100 responden paling bayak memilih merek 

veril yaitu sebesar 43,4%, dari keseluruhan total penggunaan obat anti acne, 

merek selanjutnya yaitu benzolac 20,8%, acnol 8,5%, acne veldin 15,1%, acnes 

9,4%, bioacne 2,8%. 

Obat anti acne dengan kandungan kombinasi asam salisilat dengan 

resorsinol banyak digunakan karena dapat digunakan sebagai terapi awal acne 

vulgaris (jerawat). Asam salisilat dan resorsinol bersifat keratolitik, yang dapat 

melunakkan kulit sehingga dapat membantu penyerapan obat,  resolsinol juga 

mempunyai efek antibakteri dan antifungi  (Depkes, 2007).  

Pemilihan obat yang digunakan yaitu: acnes, acne veldin, acnol, Benzolac, 

Bioacne, veril. Kemungkinan pemilihan obat tersebut karena adanya iklan yang 

beredar dibeberapa media, sehingga mudah didapatkan sumber informasi 

menggenai produk obat tersebut. 

4. Sumber Informasi yang Digunakan Responden untuk Memilih Obat Anti 

Acne Vulgaris  
Tabel 4. Distribusi sumber informasi  yang digunakan mahasiswa Farmasi Universitas 

Muhammadiyah Surakarta dalam memilih obat anti acne vulgaris  

 

Merek obat Frekuensi Presentase (%) 
    Veril 46 43,4 

  Benzolac 22 20,8  
Acne veldin 16 15,1 

Acnes  10 9,4 
Acnol 9 8,5 

Bioacne 3 2,8 
Total 106 100 

Sumber informasi Frekuensi Presentase (%) 
Iklan  61 61 

Keluarga 22  22 
Teman  9 9 
Dokter 5 5 

Pedagang yang di toko    2 2 
Pengalaman  1 1 

Total 100 100 
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Tabel 4 menunjukkan bahwa sumber informasi yang digunakan untuk 

memilih obat anti acne barasal dari iklan sebesar 61%. Hal ini berhubungan 

dengan hasil pemilihan obat yang terdapat pada tabel 8, pemilihan obat yang 

banyak digunakan adalah veril kemungkinan karena iklan produk ini sering 

muncul diberbagai media, sehingga merek ini lebih terkenal dari merek yang lain, 

iklan berperan sebagai salah satu sumber informasi yang digunakan oleh 

responden, sampai saat ini iklan masih merupakan alat promosi yang menarik 

perhatian masyarakat dengan tujuan untuk mengenalkan dan mendekatkan produk 

kepada konsumen, iklan dapat digunakan untuk mengetahui kelebihan dan 

kekurangan suatu produk (Durianto dan Liana, 2004).  

Iklan terdiri dari 2 yaitu iklan komersial dan iklan layanan kesehatan, iklan 

komersial adalah iklan yang menawarkan produk dan jasa, sedangkan iklan 

kesehatan untuk menyampaikan kepada masyarakat untuk menuju yang baik. 

Hasil ini sesuai dengan penelitian Saputro (2009) bahwa iklan adalah salah satu 

sumber yang digunakan dalam memilih obat. Menurut Suliha (2002) faktor-faktor 

yang mempengaruhi tingkat pengetahuan antara lain: informasi, tingkat 

pendidikan, budaya dan pengalaman. 

 

B. Tingkat Pengetahuan Responden 
Tabel 5. Distribusi mahasiswa Farmasi Universitas Muhammadiyah Surakarta berdasarkan 

tingkat pengetahuan acne vulgaris  
Katagori  Skor (%) Frekuensi Presentase (%) 

Baik  76-100 81 81 
Cukup  56-75 19 19 

Kurang 0-55 0 0 
Total  100 100 
 

Penilaian tingkat pengetahuan responden dikategorikan menjadi 3 
kategori, tingkat pengetahuan dikatakan baik jika nilai 76-100 %, cukup dengan 
nilai 56-75%, kurang dengan nilai 0-55%. Tabel 5 mayoritas responden memiliki 
pengetahuan yang baik sebesar 81%. Menurut Notoatmodjo (2007) menyatakan 
bahwa pengetahuan merupakan hasil dari apa yang kita ketahui melalui 
pengindraan terhadap suatu objek. 

Pada tingkat pengetahuan diatas diwujudkan responden dalam menjawab 
kuesioner yang berjumlah 15 pertanyaan, dengan hasil jawaban yang diperoleh 



9 
 

dapat dikatakan bahwa responden mempunyai pengetahuan yang baik seputar 
pengetahuan acne vulgaris. 

 
C. Tindakan Swamedikasi Responden 
Tabel 6. Distribusi mahasiswa Farmasi Universitas Muhammadiyah Surakarta berdasarkan 

tindakan swamedikasi acne vulgaris 

 
 

 

 

Penilaian tindakan swamedikasi responden dikatagorikan menjadi 3 
katagori, tindakan swamedikasi dikatakan baik jika nilai 76-100 %, cukup dengan 
nilai 56-75%, kurang dengan nilai 0-55%. Tabel 6 menunjukan bahwa responden 
memiliki tindakan swamedikasi dengan katagori baik sebesar 73%. Hasil 
penilaian tersebut diperoleh setelah responden mengisi kuesioner, yang berjumlah 
15 pertanyaan. 

Menurut Notoatmodjo (2005) perilaku sakit berkaitan dengan tindakan 
atau kegiatan seseorang yang sakit untuk mengobati atau mengatasi masalah 
kesehatan yang dideritanya. Perilaku peranan orang sakit antara lain: tindakan 
untuk memperoleh kesembuhan, tindakan untuk mengetahui fasilitas yang tepat 
untuk memperoleh kesembuhan, tidak melakukan sesuatu  yang merugikan bagi 
proses penyembuhannya. 
 
D. Distribusi Tingkat Pengetahuan Mahasiswa Farmasi Pada Masing-Masing       

Semester 

 
Tabel 7. Distribusi tingkat pengetahuan mahasiswa Farmasi Universitas 

Muhammadiyah Surakarta pada masing-masing semester 

 
 
 
 
 
 
 
 

Katagori  Skor (%) Frekuensi Presentase (%) 
Baik  76-100 73 73 
Cukup  56-75 27 27 

Kurang 0-55 0 0 
Total 100 100 

Semester Tingkat pengetahuan acne  vulgaris Jumlah  
responden 

Presentase responden 
(%) 

 baik % cukup %   
2        15              60           10         40 25 25 
4        17              68            8          32 25 25 
6        20              80            5          20 25 25 
8        22              88            3          12 25 25 
 Total 100 100 
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Tabel 7 diatas dapat dilihat bahwa tingkat pengetahuan tiap semester semakin 

tinggi tingkat semester maka semakin tinggi pula pengetahuan yang dimiliki oleh 

mahasiswa Farmasi. Hal ini dibuktikan adanya kenaikan angka dengan kategori 

baik pada responden semester 2 sebesar 60%, semester 4 yaitu 68%, semester 6 

yaitu 80%, dan semester 8 sebesar 88%. Menurut Notoatmojo (2003)  

pengetahuan merupakan hal yang penting untuk terbentuknya tindakan seseorang. 

 

E. Distribusi Tindakan Swamedikasi Mahasiswa Farmasi Pada Masing-
Masing Semester 

 
Tabel 8. Distribusi tingkat swamedikasi mahasiswa Farmasi Universitas 

Muhammadiyah Surakarta pada masing-masing semester 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Hasil distribusi tindakan swamedikasi pada tabel 8 dapat dilihat bahwa 

mayoritas tindakan swamedikasi acne vulgaris dalam kategori baik, hasil tindakan 

swamedikasi yang  tinggi ditunjukkan pada semester  8 yaitu sebesar 80%. Secara 

keseluruhan dapat dilihat bahwa tindakan swamedikasi yang dilakukan responden 

sudah baik. 

 
 
D. Hubungan antara Tingkat Pengetahuan Mahasiswa Farmasi Terhadap 

Tindakan Swamedikasi Acne Vulgaris 
 

Tabel 9. Distribusi tingkat pengetahuan mahasiswa Farmasi Universitas Muhammadiyah 
Surakarta dengan tindakan swamedikasi acne vulgaris 

 
Tingkat pengetahuan Tindakan swamedikasi 

Cukup  % Baik  % Jumlah % 
Cukup  16 16 3 3 19 19 
Baik  11 11 70 70 81 81 
Total 27 27 73 73 100 100 

Semester Tindakan  swamedikasi acne  
vulgaris 

Jumlah  
responden 

Presentase responden 
(%) 

 baik % cukup %   
2        17              68           8          32 25 25 
4        17              68           8          32 25 25 
6        19              76           6          24 25 25 
8        20              80           5          20 25 25 
 Total 100 100 
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Tabel 19 menunjukkan responden memiliki tingkat pengetahuan yang baik 

dengan tindakan yang baik sebanyak 70%. Dari hasil hubungan tingkat 

pengetahuan dengan tindakan swamedikasi acne vulgaris dapat dilihat bahwa 

semakin baik tingkat pengetahuan maka tindakan yang dilakukan juga semakin 

baik.  

Pengetahuan merupakan dominan yang sangat penting dalam membentuk 

tindakan seseorang. Pengetahuan mempunyai 6 tingkatan yaitu: tahu (know), 

memahami (comprehension), aplikasi (aplication), Analisis (analisis), sintesis 

(synthesis) dan  Evaluasi (Evaluation) (Notoatmodjo, 2007). 

. 

E. Uji Chi-Square dan regresi linear sederhana antara tingkat pengetahuan 
mahasiswa Farmasi Universitas Muhammadiyah Surakarta terhadap 
tindakan swamedikasi acne vulgaris 

 
Uji chi square dilakukan untuk mengetahui signifikasi hubungan dengan 

menggunakan tingkat kesalahan 5%. Hasil penguji hipotesis uji chi square 

diperoleh nilai p = 0,005, karena nilai p < 0,05 maka Ho ditolak, sehingga 

disimpulkan bahwa terdapat hubungan pengetahuan responden dengan tindakan 

swamedikasi acne vulgaris, dimana semakin baik pengetahuan, maka tindakan 

swamedikasi acne vulgaris yang dilakukan semakin baik. Banyaknya sumber 

informasi yang diperoleh akan menambah pengetahuan seseorang, sedangkan 

pada era globalisasi ini pengetahuan mudah didapatkan melalui media cetak 

maupun media elektronik. Hasil ini sama dengan penelitian Werdani (2011) 

bahwa terdapat hubungan antara tingkat pengetahuan terhadap tindakan 

swamedikasi. Reni (2011) juga menyatakan bahwa tingkat pengetahuan dengan 

perilaku swamedikasi mempunyai hubungan yang positif dan signifikan. 

Menurut pendapat Notoadmojo (2010) pengetahuan merupakan hasil dari 

pengindraan manusia atau hasil dari tahu seseorang terhadap objek melalui indra 

yang dimilikinya, seperti mata, hidung, telinga. Sebagian besar pengetahuan 

seseorang diperoleh dari indra pendengaran (telinga), dan indra pengelihatan 

(mata).  
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Setelah dilakukan uji chi square dilanjutkan dengan regresi linear 

sederhana. Uji regresi linear dilakukan untuk mengetahui seberapa besar 

kontribusi pengetahuan terhadap tindakan swamedikasi acne vulgaris. Konstribusi 

pengetahuan mahasiswa Farmasi Universitas Muhammadiyah Surakarta terhadap 

tindakan swamedikasi diperoleh R2 sebesar 0,083 artinya variabel bebas 

(pengetahuan mahasiswa) dapat menjelaskan variabel terikat (tindakan 

swamedikasi acne vulgaris ) sebesar 8,3 sedangkan 91,7% lainnya dipengaruhi 

oleh variabel lain di luar pengetahuan dalam tindakan swamedikasi acne vulgaris.  

Hasil penelitian juga menunjukkan  arah  hubungan yang positif antara 

pengetahuan mahasiswa dengan swamedikasi acne vulgaris. Dilihat dari grafik 

yang naik menuju kanan atas, yang berarti tingkat pengetahuan terhadap tindakan 

swamedikasi acne vulgaris terdapat hubungan yang positif, artinya semakin baik 

pengetahuan mahasiswa Farmasi maka semakin baik tindakan swamedikasi acne 

vulgaris yang dilakukan oleh mahasiswa farmasi. Pengetahuan tentang acne 

vulgaris merupakan faktor yang menentukan tindakan yang dilakukan mahasiswa 

farmasi dalam mengobati acne vulgaris. Pengetahuan dapat diperoleh dari 

pendidikan formal, pengalaman serta sumber informasi yang didapat  responden 

mengenai penyakit kulit acne vulgaris. 

 

1V. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada penelitian ini maka dapat ditarik 

kesimpulkan bahwa: 

1. Terdapat hubungan antara pengetahuan mahasiswa Farmasi terhadap tindakan  

swamedikasi acne vulgaris. 

2. Pengetahuan memberikan kontribusi sebesar 8,3% terhadap tindakan 

swamedikasi acne vulgaris 

B. Saran 

Untuk penelitian selanjutnya diharapkan tidak hanya berbatas pada 

mahasiswa saja, melainkan pengetahuan masyarakat, serta diharapkan dapat 
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memperluas variabel lain seperti sikap, motivasi serta faktor swamedikasi dari 

segi sosial ekonomi, sehingga diharapkan adanya hasil penelitian yang lebih baik. 
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