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BAB 1 
PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kesehatan merupakan keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang 

memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.   

Pembangunan kesehatan adalah salah satu upaya pembangunan nasional untuk 

meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang 

agar terwujud kesehatan yang optimal (Muhchid dkk, 2006). 

Pengetahuan tentang obat yang benar merupakan suatu hal yang penting. 

Obat merupakan komponen penting dalam pelayanan kesehatan karena obat 

diperlukan dalam sebagian besar upaya kesehatan baik upaya preventif, promotif, 

kuratif dan rehabilitatif, dengan pengetahuan yang benar, masyarakat akan dapat 

memperolah manfaat maksimal dari obat dan dapat meminimalkan segala hal 

yang tidak diinginkan dari pemakaian suatu obat (BPOMa, 2008). 

Penduduk Indonesia yang mengeluh sakit selama satu bulan terakhir pada 

tahun 2008 sebanyak 33,24%. Hasil susenas tahun 2008 menunjukan prosentase 

penduduk yang memilih pengobatan sendiri sebesar 65,59%. Sedangkan 44,37%  

mencari pengobatan antara lain ke puskesmas, paramedis, dokter praktik, rumah 

sakit, balai pengobatan (Depkes, 2009).   

Menurut Kartajaya (2011) dalam swamedikasi, peresepan sendiri 

(termasuk pembelian obat  tanpa resep) disebabkan beberapa faktor, salah satunya 

yaitu perkembangan teknologi informasi, semakin berkembangnya teknologi, 

masyarakat menjadi lebih mudah mengakses informasi, termasuk informasi 

mengenai kesehatan. Alasan swamedikasi, atau pembelian obat tanpa resep di 

masyarakat Indonesia adalah karena penyakitnya dinilai ringan (46%), harga yang 

lebih murah (16%), dan obat mudah didapat (9%). Adanya faktor biaya dan waktu 

menjadi alasan masyarakat melakukan swamedikasi. 

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. Acne vulgaris pada wanita menetap sampai dekade umur 
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30-an atau lebih, sedangkan pada pria umumnya lebih cepat berkurang, terjadinya 

acne vulgaris tersebut karena ada faktor-faktor penyebab (Wasiaatmadja, 2007). 

Penyakit acne vulgaris ini tidak fatal tetapi pada sebagian orang merasa tertekan 

dan kehilangan kepercayaan diri (Muhchid dkk, 2006).  

 Berdasarkan 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). 

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. 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka 

ditetapkan permasalahan penelitian sebagai berikut:  

Adakah hubungan tingkat pengetahuan mahasiswa Farmasi Universitas 

Muhammadiyah Surakarta terhadap tindakan swamedikasi acne vulgaris ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Untuk mengetahui hubungan antara tingkat pengetahuan mahasiswa 

Farmasi Universitas Muhammadiyah Surakarta terhadap swamedikasi acne 

vulgaris. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Pengobatan Sendiri (Swamedikasi) 

 Swamedikasi atau pengobatan sendiri adalah kegiatan yang dilakukan atau 

tindakan mengobati diri sendiri dengan obat tanpa resep secara tepat dan 

bertanggung jawab. Obat-obatan yang digunakan dalam swamedikasi adalah obat 

tanpa resep (OTR) meliputi obat bebas, obat bebas terbatas, obat wajib apotik. 

Pada swamedikasi dengan obat bebas dan obat bebas terbatas, penderita bebas 

mendiagnosa penyakitnya sendiri dan memilih sendiri produk obat yang 

digunakan, maka penderita sendirilah yang bertanggung jawab atas kerasionalan 

dalam pemakaian obat tersebut. Obat bebas yang beredar dipasaran dapat dibeli di 

apotek, warung, supermarket (Djunarko dan Hendrawati, 2011). 

 Keuntungan pengobatan sendiri yaitu aman jika digunakan sesuai dengan 

aturan, efektif menghilangkan keluhan karena 80% keluhan sakit bersifat self 

limiting, efisiensi biaya, efisiensi waktu, bisa ikut berperan dalam mengambil 

keputusan terapi, dan meringankan beban pemerintah dalam keterbatasan jumlah 

tenaga dan sarana kesehatan di masyarakat (Kristina dkk, 2008). 

 Kekurangan pengobatan sendiri adalah obat dapat membahayakan 

kesehatan jika tidak digunakan sesuai dengan aturan, pemborosan biaya dan 

waktu apabila salah menggunakan obat, adanya penggunaan obat yang salah  

akibat informasi yang kurang lengkap dari iklan obat, berpengaruh terhadap tidak 
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efektifnya akibat salah diagnosis dan pemilihan obat, sulit berfikir dan bertindak 

karena pemilihan obat dipengaruhi oleh pengalaman menggunkan obat di masa 

lalu dan lingkungan sosialnya (Supardi, 2005).  

 Obat yang dapat digunakan dalam pengobatan sendiri adalah obat-obat 

yang dapat digunakan tanpa resep seperti: obat bebas (OB), obat bebas terbatas 

(OBT) dan obat wajib apotek (OWA). Obat wajib apotik meliputi terapi oral 

kontrasepsi, obat saluran cerna, obat saluran nafas, obat anti parasit, obat anti 

topikal, obat yang mempengaruhi sistem neuromuscular dan obat mulut 

tenggorokan (Muhcid dkk, 2006).  

 Penggunaan obat bebas dan obat bebas terbatas yang digunakan untuk 

pengobatan sendiri (swamedikasi) harus mengikuti prinsip penggunaan obat 

secara umum, yaitu penggunaan obat secara aman dan rasional. penggunaan obat 

secara rasional antara lain: 

a. Ketepatan penentuan indikasi atau penyakit dan pasien 

b. Ketepatan pemilihan obat (efektif, aman, ekonomis), serta 

c. Ketepatan dosis dan cara penggunaan obat.  

 (Muhcid dkk, 2006). 

Cara pemilihan obat untuk menetapkan jenis obat yang digunakan perlu 

diperhatikan :  

1) Gejala atau keluhan penyakit.  

2) Kondisi khusus misalnya hamil, menyusui, bayi, lanjut usia, diabetes melitus 

dan lain-lain.  

3) Pengalaman alergi atau reaksi yang tidak diinginkan terhadap obat  tertentu.  

4) Nama obat, zat berkhasiat, kegunaan, cara pemakaian, efek samping dan 

interaksi obat yang dapat dibaca pada etiket pada obat atau brosur obat.  

5) Pilih obat yang sesuai dengan gejala penyakit dan tidak ada interaksi obat 

dengan obat yang sedang diminum. 

(Muhcid dkk, 2006). 

 

 

 



     5

2. Obat dan Penggolongannya 
Tabel 1. Obat dan penggolongan untuk swamedikasi 

No Golongan  Tanda Pengertian Contoh 

1 Obat bebas  obat yang dijual bebas dan dipasaran 
yang dapat dibeli tanpa resep dokter. 

obat analgetik, vitamin 
dan mineral 

2 Obat bebas 
terbatas 

 obat yang merupakan obat keras 
tetapi masih dapat dijual atau dibeli 
bebas tanpa resep dokter, dan disertai 
dengan tanda peringatan. 

CTM (anti histamin), 
obat batuk, obat pilek 
dan krim antiseptik. 

 

Menurut Depkes (2007) tanda peringatan yang terdapat pada obat bebas 

terbatas meliputi: 

a. P1. Awas Obat Keras. Bacalah aturan pakainya. 

b. P2. Awas Obat Keras. Hanya untuk dikumur, jangan ditelan. 

c. P3. Awas Obat Keras. Hanya untuk bagian luar dari badan.  

d. P4. Awas Obat Keras. Hanya untuk di bakar. 

e. P5. Awas Obat Keras. Tidak boleh ditelan. 

f. P6. Awas Obat Keras. Obat wasir jangan ditelan. 

 

3. Akne vulgaris 

a. Definisi  

 Acne vulgaris adalah penyakit peradangan folikel polisebasea yang 

umumnya terjadi pada masa remaja dan dapat sembuh sendiri. Gambaran klinis 

acne vulgaris sering polimorfi terdiri atas berbagai kelainan kulit berupa komedo, 

papul, postul, nodus, dan jaringan parut, baik jaringan parut yang hipertropik 

maupun hipotropik (Wasiaatmadja, 2007). Klasifikasi keparahan acne vulgaris 

sesuai dengan banyaknya lesi yang terdapat pada kulit. Gambaran acne vulgaris 

ditampilkan dalam gambar 1 dan klasifikasi keparahan acne vulgaris menurut American 

academy of dermatology consensus conference on acne clasification ditampilkan  tabel 2. 

Tabel 2. Klasifikasi keparahan acne vulgaris 

 

 

 

(Enny, S, 2000) 

 Komedo Papula/ ustula Nodule 
Ringan  Beberapa-banyak <25 Beberapa <10 - 
Sedang  Banyak dan/ luas >25 Beberapa-banyak 10-30 Beberapa >10 
Berat  Tidak bisa dianggap berat Banyak/luas >30 Banyak >10 
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Gambar 1. Gambaran klinis acne vulgaris 
Gambar diatas menunjukkan gambaran klinis acne vulgaris. (1)  Akne 

vulgaris dengan gambaran komedo terbuka yang multiple. (2) Akne vulgaris 

komedo tertutup. (3) Akne Vulgaris  papulopostular. (4) Akne vulgaris gabungan 

komedo terbuka yang multipel, komedo tertutup, papulopustul, nodul (Harper dan 

Fulton, 2009). 

b. Etiologi acne vulgaris 

 Acne vulgaris merupakan gangguan pada polisebasea dengan peningkatan 

produksi sebum (Davey, 2005). Menurut Enny (2000) penyebab yang pasti belum 

diketahui, tetapi banyak  faktor yang mempengaruhi timbulnya acne vulgaris 

seperti sebum, bakteri, hormon, herediter, iklim, psikis, kosmetika dan bahan 

kimia. Menurut Marek (2006) distribusi acne vulgaris berkaitan dengan daerah 

yang mengandung kelenjar sebasea seperti pada wajah, leher, dada, punggung dan 

bahu. 

c. Tanda  dan gejala 

Timbulnya acne vulgaris terutama pada wajah dan disertai rasa gatal. 

Munculnya acne vulgaris mula-mula berupa komedo dan selanjutnya berupa 

pustula atau nodus dan kista (Siregar, 2005). Ada 2 macam komedo yaitu komedo 

putih atau komedo tertutup dan komedo hitam atau komedo terbuka, komedo 

putih akan berkembang menjadi papula dan pustula, sedangkan komedo hitam 

memiliki sumbatan yang bewarna gelap yang menutup saluran polisebasea 

(Marek,2006). 

d. Patogenesis 

 Patogenesis yang berhubungan dengan terjadinya acne vulgaris, yaitu: 

kenaikan ekresi sebum, adanya keratinisasi folikel, keradangan (inflamasi) (Enny, 
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2000). Pada penderita akne terdapat peningkatan hormon androgen, hormon ini 

mempunyai pengaruh penting pada aktifitas kelenjar sebasea dan selanjutnya 

mempengaruhi terjadinya acne vulgaris. Penyakit ini terdapat pada folikel 

pilosebasea yang ada dikepala dan bagian atas tubuh karena kelenjar sebasea di 

daerah tersebut sangat aktif (Webster, 2002). Produksi sebum yang abnormal juga 

dapat mengakibatkan predisposisi terjadinya deskuamasi dan hiperkeratinisasi. 

Keratinisasi folikel disebabkan karena penumpukan korneosit, hal ini disebabkan 

oleh bertambahnya produksi korneosit pada saluran pilosebasea dan pelepasan 

korneosit yang tidak kuat, bertambahnya produksi korneosit dari sel keratinosit 

merupakan ciri komedo (Enny, 2000). Munculnya komedo lebih dulu terlihat 

secara klinis sebelum acne vulgaris menjadi lebih parah (Webster, 2002). 

 Propionibacterium acnes merupakan bakteri penyebab jerawat yang 

terjadi ketika pori-pori tersumbat. Pori-pori yang mengandung rambut dan 

kelenjar minyak, biasanya membantu menjaga kelembapan kulit. Dalam 

terjadinya inflamasi, bakteri Propionibacterium acnes  menghasilkan bahan kimia 

yang dapat menyebabkan inflamasi (Webster, 2002).  

e. Klasifikasi 

 Berdasarkan penyebab, acne vulgaris dapat diklasifikasikan menjadi 

antara lain akne tropika, akne mekanik, akne neonatorum, akne kosmetika, akne 

klor, akne minyak, akne senilis, akne radiasi. 

 Berdasarkan atas bentuk efloresensi terbanyak pada akne vulgaris 

debedakan menjadi: Akne sistika, Akne papulosa, Akne pustulosa, Akne 

konglobata (Siregar, 2005).  

4. Pengobatan acne vulgaris 

Tujuan dari pengobatan adalah untuk mengurangi proses peradangan 

kelenjar polisebasea sampai terjadi remisi spontan. Pengobatan acne vulgaris 

meliputi penghentian pemakaian semua faktor yang dapat memperberat akne 

(Marek, 2006). Contoh obat yang dapat digunakan dalam obat acne vulgaris 

yaitu: acne feldin, veril, benzolac, rosal, pimplek dan lain-lain (Djunarko dan 

Hendrawati, 2011). 
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Obat- obat yang digunakan kebanyakan mengandung sulfur dan astrigen 

lainnya yang membuat kulit menjadi mengelupas dan membuka sumbatan folikel 

rambut (Graham-Brown dan Bruns, 2005). Selain obat ada hal- hal yang dapat 

dilakukan untuk mengatasi dan mencegah jerawat seperti rajin membersihkan 

muka, terutama setelah bepergian dan sebelum tidur, memilih pembersih muka 

dan meke-up sesuai dengan jenis kulit, menghindari terpajan radikal bebas 

berlebihan seperti polusi udara, tidak memencet akne karena memencet akne akan 

memperparah peradangan dan menyebarkan bakteri. Penggunaan obat anti acne 

dapat digunakan 2x sehari saat muka dalam keadaan bersih (Djunarko dan 

Hendrawati, 2011). Obat yang dapat digunakan dalam pengobatan acne vulgaris 

adalah: 

a. Benzoil peroksida 

Benzoil peroksida banyak digunakan untuk pengobatan acne vulgaris  

biasanya konsentrasi benzoil peroksida yaitu: 2,5%, 5% ,10% terdapat pada 

sediaan seperti lotion, krim, sabun, gel, dan juga terdapat pada konsentrasi 

4%, 5,5 %, 20%. Formulasi benzoyl peroksida dapat digunakan untuk 

pengobatan topikal acne populopostular. Efek samping dari benzoil peroxid 

meliputi: kekeringan yang berlebihan pada kulit, dan terjadi pengelupasan 

kulit, eritema atau edema (Berardi, 2004).  

Mekanisme dari benzoil peroksida dengan melepaskan oksigen secara 

perlahan yang dapat memberikan efek anti bakteri sehingga mengurangi 

P.acne dalam pembentukan asam lemak bebas serta mempunyai efek 

mengeringkan, benzoil peroksida merupakan pilihan dalam pengobatan 

topikal. (Depkes, 2007). 

b. Asam salisilat 

Asam salisilat dapat mengobati komedo dan dapat digunakan sebagai 

terapi awal untuk acne vulgaris ringan atau sebagai pengobatan tambahan. 

Dalam swamedikasi digunakan produk anti acne vulgaris yang mengandung 

asam salisilat dengan konsentrasi 0,5%-2% (Berardi, 2004). Efek samping 

yang ditimbulkan yaitu iritasi lokal (BNF, 2009).  
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Asam salisilat mempunyai sifat keratolotik yang dapat melunakkan kulit 

sehingga dapat membantu penyerapan obat (Depkes, 2007). 

c. Sulfur  

Sulfur obat bebas digunakan secara topikal dalam pengobatan acne 

vulgaris, dengan konsentrasi 3%-10% dapat digunakan sebagai keratolitik dan 

anti bakteri, sulfur dalam penggunaan yang lama dapat menyebabkan efek 

komedogenik. Produk yang mengandung sulfur digunakan secara tipis 1-3x 

sehari pada daerah yang terkena acne vulgaris (Berardi,2004). Sulfur bersifat 

fungisida, parasitisida, germesida dan mempunyai efek keratolitik (Depkes, 

2007). 

d. Kombinasi sulfur-resorsinol 

Kombinasi sulfur 3%-8% dengan resorsinol 2%  dapat meningkatkan efek dari 

sulfur, kombinasi tersebut berfungsi sebagai keratolitik, menekan sel dan 

deskuamasi. Resorsinol dapat menimbulkan warna kulit coklat tua pada 

beberapa orang yang mempunyai kulit gelap (Berardi, 2004). 

 
5. Pengetahuan  

 Pengetahuan (knowledge) adalah hasil pengindraan manusia, atau hasil 

tahu seseorang terhadap objek melalui indra yang dimilikinya (mata, hidung, 

telinga, dan sebagainya. Dengan sendirinya, pada waktu pengindraan sampai 

menghasilkan pengetahuan tersebut sangat dipengaruhi oleh intensitas perhatian 

dan persepsi terhadap objek. Sebagian besar pengetahuan seseorang diperoleh 

melalui indra pendengaran (telinga), dan indra pengelihatan (mata) (Notoatmodjo, 

2005). 

 Menurut Notoatmodjo (2003) pengetahuan yang dicakup didalam domain 

kognitif mempunyai 6 tingkat yakni: 

a. Tahu (know) 

Tahu diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah dipelajari 

sebelumnya. Termasuk dalam pengetahuan tingkat ini adalah mengingat 

kembali (recall) terhadap suatu yang spesifik dari seluruh bahan yang 

dipelajari atau rangsangan yang telah diterima. 
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b. Memahami (comprehension) 

Memahami dapat diartikan sebagai suatu kemampuan menjelaskan secara 

benar tentang objek yang diketahui, dan dapat menginterpretasi materi 

tersebut secara benar.  

c. Aplikasi (application) 

Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi yang telah 

dipelajari pada situasi atau kondisi riil (sebenarnya). Aplikasi disini dapat 

diartikan aplikasi atau penggunaan hukum-hukum, rumus, metode, prinsip dan 

sebagainya, dalam konteks atau situasi lain. 

d. Analisis (analysis)  

Analisis adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan materi atau suatu objek 

kedalam komponen-komponen, tetapi masih di dalam kaitannya satu sama lain 

(Notoatmodjo 2010). 

e. Sintesis (synthesis) 

Sintesis adalah suatu kemampuan untuk menyusun formulasi baru dari 

formulasi-formulasi yang ada. Misalnya: dapat menyusun, meringkas, 

merencanakan, menyesuaikan dan sebagainya terhadap suatu teori atau 

rumusan-rumusan yang telah ada. 

f. Evaluasi (evaluation) 

Evaluasi berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan justifikasi atau 

penilaian terhadap suatu materi atau objek. Penilaian tersebut berdasarkan 

suatu kriteria yang ditentukan sendiri, atau menggunakan kriteria-kriteria yang 

telah ada. 

Pengukuran pengetahuan dapat dilakukan dengan wawancara atau angket 

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

responden (Notoatmodjo, 2007). 

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat pengetahuan adalah: 

1. Tingkat pendidikan  

Pendidikan yaitu upaya yang dilakukan untuk mendapatkan pengetahuan atau 

memberikan pengetahuan sehingga terjadi perubahan prilaku positif yang 

meningkat. 
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2. Informasi  

Pengetahuan yang lebih luas dapat dipengaruhi oleh banyaknya sumber 

informasi yang diterimanya. 

3. Budaya 

Tingkah laku seseorang atau sekelompok orang dalam memenuhi kebutuhan 

yang meliputi sikap dan kepercayaan. 

4. Pengalaman 

Sesuatu kejadian yang pernah dialami oleh seseorang yang dapat menambah 

pengetahuan orang tersebut (Sukanto, 2002). 

 

E. Landasan Teori 

 Menurut Werdani (2011) ada hubungan antara tingkat pengetahuan dan 

tindakan swamedikasi. Sedangkan menurut Fadilah (2011) dalam penelitiannya 

disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara tingkat pengetahuan dan tindakan 

swamedikasi. 

 Berdasarkan Notoatmodjo (2007) perilaku baru seseorang dapat terbentuk 

dimulai dari tahu terlebih dahulu terhadap stimulus yang berupa materi atau objek 

yang ada di sekitarnya sehingga menimbulkan pengetahuan dan selanjutnya akan 

menimbulkan respon lebih lanjut berupa tindakan atau praktik. 

 Pengetahuan merupakan hasil dari tahu setelah seseorang melakukan suatu 

pengindraan terhadap suatu objek tertentu, pengindraan terjadi melalui panca 

indra, pengetahuan merupakan hal yang penting untuk terbentuknya tindakan 

seseorang (Notoatmodjo, 2003). 

 
F. Hipotesis 

 Hipotesis dalam penelitian ini yaitu: terdapat hubungan tingkat 

pengetahuan mahasiswa farmasi terhadap tindakan swamedikasi acne vulgaris. 


