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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang Masalah 

 Berkembangnya penyakit mendorong masyarakat untuk mencari 

alternatif pengobatan yang efektif secara terapi tetapi juga efisien dalam hal biaya. 

Berkenaan dengan hal tersebut, pengobatan sendiri menjadi alternatif yang 

diambil oleh masyarakat (Sujudi, 2006). Pengobatan sendiri adalah penggunaan 

obat oleh masyarakat untuk tujuan pengobatan sakit ringan (minor illnesses), 

tanpa resep atau intervensi dari dokter (Kristina, 2008). Swamedikasi menjadi 

alternatif yang diambil masyarakat untuk meningkatkan keterjangkauan 

pengobatan. Pada pelaksanaannya swamedikasi dapat menjadi sumber terjadinya 

kesalahan pengobatan (medication error) karena keterbatasan pengetahuan 

masyarakat akan obat dan penggunaannya. Masyarakat cenderung hanya tahu 

merk dagang obat tanpa tahu zat berkhasiatnya (Supardi dan Notosiswoyo, 2005). 

 Pembangunan kesehatan yang dilaksanakan di Indonesia pada 

hakekatnya adalah penyelenggaraan upaya kesehatan oleh bangsa Indonesia untuk 

mencapai kemampuan hidup sehat bagi masyarakat agar terwujud derajat 

kesehatan yang optimal. Upaya kesehatan dalam pelaksanaannya obat merupakan 

salah satu unsur penting diantara berbagai komponen yang harus ada. Intervensi 

dengan menggunakan obat merupakan alternatif yang paling banyak digunakan 

sebagai salah satu sarana untuk mencapai derajat yang optimal bagi masyarakat 

(Depkes, 1992). 

Setiap orang tentu menginginkan dirinya selalu dalam keadaan sehat, 

menurut  undang-undang No 36 tahun 2009 tentang kesehatan, kesehatan 

mempunyai arti yang sangat luas yaitu keadaan sehat, baik secara fisik, mental, 

spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara 

sosial dan ekonomis (Depkes, 2009). Setiap orang yang sakit akan berusaha 

mencari obatnya, maupun cara pengobatannya (Anief, 1991). 
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 Derajat kesehatan masyarakat yang optimal adalah tingkat kondisi 

kesehatan yang tinggi dan mungkin dapat dicapai pada suatu saat sesuai dengan 

kondisi dan situasi serta kemampuan yang nyata dari setiap orang masyarakat dan 

harus selalu diusahakan peningkatan secara terus menerus. Keseimbangan 

penggunaan obat di negara berkembang termasuk Indonesia merupakan salah satu 

masalah penting kerena tingkat penggunaan dalam berbagai kelompok sangat 

berbeda. Penggunaan obat oleh masyarakat biasanya akan dipengaruhi oleh 

kemampuan masyarakat untuk mendapatkan obat, yang dipengaruhi oleh beberapa 

faktor antara lain keterjangkauan harga obat, ketersediaan obat bagi masyarakat 

(Hamid, 1996). 

 Di Indonesia masyarakat dari berbagai kelompok melakukan pengobatan 

sendiri untuk mengatasi penyakit, baik dari lingkungan ekonomi menengah ke 

atas maupun menengah ke bawah, masyarakat pedesaan atau perkotaan, 

berpendidikan maupun tidak berpendidikan. Berbagai survai tentang penggunaan 

obat di masyarakat dilaporkan bahwa pengobatan sendiri di daerah perkotaan 

mencapai 60%, sedangkan di daerah pedesaan 50-70% . Hal ini menunjukkan 

bahwa pengobatan sendiri di Indonesia merupakan alternatif penyembuhan 

penyakit yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia (Sukasediati, 

1996). 

 Dari survei pendahuluan yang dilakukan diDesa Karangjoho Kecamatan 

Karangdowo Klaten terdapat 12 dari 15 orang, masyarakat lebih cenderung 

melakukan pengobatan sendiri sebelum mengunjungi atau berkonsultasi dengan 

dokter atau tenaga medis lainnya, dan dalam pengobatan sendiri dapat 

menggunakan obat modern maupun obat tradisional serta penggunaan obatnya 

tidak tepat. Obat modern yang digunakan umumnya adalah obat bebas dan obat 

bebas terbatas, sedangkan obat tradisional umumnya berupa jamu gendong, jamu 

bungkusan. Pengobatan sendiri sebagai bagian yang cukup besar dalam 

penyelenggaraan kesehatan mempunyai sumbangan yang berarti dalam 

menentukan kualitas kesehatan. Dari semua keadaan di atas penelitian ini 

dimaksudkan untuk mengetahui gambaran pengobatan sendiri pada masyarakat di 
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desa Karangjoho, kecamatan Karangdowo, Klaten berdasarkan tingkat pendidikan 

dan tingkat penghasilan, pemilihan obat serta cara mendapatkan obatnya.  

 

B. Perumusan Masalah 

 Dari latar belakang tersebut, permasalahan yang hendak dikaji adalah 

“bagaimanakah gambaran ketepatan penggunaan obatnya dalam melakukan  

pengobatan sendiri yang dilakukan oleh masyarakat bertempat tinggal di desa 

Karangjoho kecamatan Karangdowo kabupaten Klaten” 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Sesuai dengan rumusan masalah maka tujuan penelitiannya adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui ketepatan penggunaan obat pada pengobatan sendiri yang 

dilakukan oleh masyarakat desa Karangjoho kecamatan Karangdowo. 

2. Untuk mengetahui jenis obat yang digunakan untuk pengobatan sendiri oleh 

masyarakat desa Karangjoho, kecamatan Karangdowo, Klaten. 

3. Untuk mengetahui cara mendapatkan obat untuk pengobatan sendiri oleh 

masyarakat desa Karangjoho, kecamatan Karangdowo, Klaten. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

 

1. Kesehatan 

 Istilah kesehatan di dalam undang-undang No 9 tahun 1960, tentang 

pokok-pokok Bab 1 dan pasal 2 didefinisikan sebagai berikut, yang dimaksud 

dengan kesehatan dalam undang-undang ini adalah keadaan yang meliputi 

badan, rohani (mental), sosial dan bukan hanya keadaan yang bebas dari 

penyakit, cacat dan kelemahan. Istilah ini telah sedikit berubah di dalam 

undang-undang Republik Indonesia No 36 tahun 2009 tentang kesehatan Bab 

1 pasal 1 sebagai berikut: “kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, 

mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang hidup 

produktif secara sosial dan ekonomis (Depkes, 2009). Definisi tersebut 
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memberi arti luas pada kata kesehatan. Berdasar definisi tersebut seseorang 

belum dianggap sehat sekalipun ia tidak berpenyakit jiwa dan ataupun raga. 

Orang tersebut harus dinyatakan sehat secara sosial. Hal ini dianggap perlu 

karena penyakit yang diderita seseorang atau sekelompok masyarakat 

umumnya ditentukan sekali oleh perilaku atau keadaan sosial budaya yang 

tidak sehat.  

 Pengetahuan kesehatan akan berpengaruh kepada perilaku sebagai 

hasil jangka menengah (intermediate impact) dari pendidikan kesehatan. 

Selanjutnya perilaku kesehatan akan berpengaruh kepada meningkatnya 

indikator kesehatan masyarakat sebagai keluaran (out come) pendidikan 

kesehatan. Hal ini berbeda dengan program kesehatan yang lain, terutama 

program pengobatan yang dapat langsung memberikan hasil (immediate 

impact) terhadap penurunan kesehatan (Supardi, dan handayani., 1997). 

 

2. Pengobatan Sendiri 

 Jenjang pelayanan kesehatan dari bawah adalah perawatan sendiri, 

pelayanaan kader, puskesmas, rujukan. Perawatan sendiri merupakan bagian 

paling besar pelayanan kesehatan. Peningkatan perawatan sendiri berkaitan 

dengan perubahan pola penyakit, dari infeksi akut sampai kronis, kebutuhan 

partisipasi masyarakat dalam perawatan kesehatan dan peningkatan biaya 

pelayanan profesional juga beberapa informasi dan teknologi kedokteran 

diproduksi untuk mendukung perawatan sendiri. Perawatan sendiri mencakup 

promosi kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan penyakit, pengelolaan 

penyakit kronis dan rehabilitasi. Pengobatan sendiri merupakan bagian paling 

besar dari perawatan sendiri. Pengobatan sendiri dapat dikaji dari bidang 

epidemiologi, farmakologi, dan sosial. Bidang epidemiologi mengkaji pola 

penggunaan obat serta kontribusinya terhadap pelayanan kesehatan, bidang 

farmakologi mengkaji bidang keamanan dan kerasionalan penggunaan obat, 

bidang sosial mengkaji persepsi sehat, sakit dan faktor sosial budaya yang 

mempengaruhi cara penggunaan obat (Supardi, 1997). 
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 Pengobatan sendiri adalah upaya pengobatan sakit menggunakan obat, 

obat tradisional atau cara lain tanpa petunjuk dokter. Pengobatan sendiri 

merupakan salah satu upaya untuk mencapai kesehatan bagi semua yang 

memungkinkan masyarakat dapat hidup produktif secara sosial dan ekonomi. 

Tujuan pengobatan sendiri yaitu untuk peningkatan kesehatan, pengobatan 

sakit ringan, dan pengobatan rutin penyakit kronis setelah perawatan dokter 

(Supardi dan Notosiswoyo, 2005). 

 Bagi masyarakat  pedesaan, pengobatan sendiri dilakukan oleh 

sebagian besar penduduk untuk berbagai keluhan atau gejala penyakit. 

Ketidakseimbangan peredaran obat di negara sedang berkembang 

menyebabkan perbedaan tingkat penggunaan obat di kawasan pedesaan 

dengan kawasan perkotaan. Penggunaan obat di kawasan pedesaan semakin 

rendah (under consumption), sementara kawasan perkotaan penggunaannya 

berlebih (over consumption) terutama untuk obat yang bukan essential 

(Ismiati, 2000). 

Keuntungan pengobatan sendiri, aman apabila digunakan sesuai dengan    

petunjuk (efek samping dapat diperkirakan), efektif untuk menghilangkan 

keluhan karena 80% sakit bersifat self limiting, yaitu sembuh sendiri tanpa 

intervensi tenaga kesehatan, biaya pembelian obat relatif lebih murah 

daripada biaya pelayanan kesehatan, hemat waktu karena tidak perlu 

menggunakan fasilitas atau profesi kesehatan, kepuasan karena ikut berperan 

serta dalam sistem pelayanan kesehatan, menghindari rasa malu atau stres 

apabila harus menampakkan bagian tubuh tertentu di hadapan tenaga 

kesehatan, dan membantu pemerintah untuk mengatasi keterbatasan jumlah 

tenaga kesehatan pada masyarakat. Kekurangan pengobatan sendiri, obat 

dapat membahayakan kesehatan apabila tidak digunakan sesuai dengan 

aturan, pemborosan biaya dan waktu apabila salah menggunakan obat, 

kemungkinan kecil dapat timbul reaksi obat yang tidak diinginkan, misalnya 

sensitifitas, efek samping atau resistensi, penggunaan obat yang salah akibat 

salah diagnosis dan pemilihan obat dipengaruhi oleh pengalaman 
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menggunakan obat di masa lalu dan lingkungan sosialnya (Supardi dan 

Notosiswoyo, 2005). 

 

3. Obat dan permasalahan 

 Anief (1991), mendefinisikan obat adalah suatu zat yang dapat 

digunakan untuk diagnosis, pengobatan, melunakkan penyembuhan atau 

pencegahan penyakit pada manusia atau hewan. Dalam keputusan Menteri 

Kesehatan Republik Indonesia No.47/MENKES/SK/II/83, obat merupakan 

sebagai bahan yang mempengaruhi sistem fisiologis dan keadaan patologi 

dalam rangka diagnosis, pencegahan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan 

kontrasepsi (Menkes, 1983). Pemerintah menggolongan obat menjadi 4 

golongan untuk mengawasi penggunaan obat dan menjaga keamanan 

penggunaannya. Empat golongan tersebut ada pada tabel 1 berikut: 
 Tabel 1. Golongan obat 

No. Golongan obat Definisi contoh 
1 Obat bebas  Obat yang dibeli secara bebas atau tidak 

membutuhkan resep dokter 
Parasetamol, vitamin 
C, asetosal 

2 Obat bebas 
terbatas  

Obat-obatan yang dalam jumlah tertentu 
masih bisa dibeli di apotek tanpa resep 
dokter. 

Obat flu kombinasi 
(tablet), klortrimaleas 
(CTM)  

3 Obat keras  Obat berkhasiat keras yang untuk 
memperolehnya harus dengan resep dokter. 

amoksilin, asam 
mefenamat 

4  Narkotik  Obat yang paling berbahaya karena dapat 
menimbulkan ketergantungan.  

Morfin, Petidin 

(Priyanto, 2008). 

Obat dapat menyembuhkan namun dapat juga menyebabkan kematian 

akibat keracunan obat. Oleh karena itu obat dapat menyembuhkan apabila 

digunakan dengan tepat, baik dosis maupun waktunya. Jika obat digunakan 

dalam dosis berlebih dapat menimbulkan keracunan, sedangkan jika dosis 

kurang tidak dapat menyembuhkan, oleh karena itu, sebelum menggunakan 

obat, termasuk obat bebas dan bebas terbatas harus diketahui sifat dan cara 

pemakaiannya agar penggunaannya tepat dan aman. Informasi tersebut dapat 

diperbolehkan dari etiket atau brosur pada kemasan obat bebas dan bebas 

terbatas. 
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Dalam menggunakan obat perlu diketahui apa efek obat tersebut, apa 

penyakit yang diderita, dan berapa dosisnya, serta kapan obat itu harus 

digunakan. (Anief, 1991). Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik 

Indonesia Nomor 782/MENKES/PER/VII/1996 dan Undang-undang 

Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika dinyatakan 

bahwa golongan psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun 

sintesis saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental 

dan perilaku (Depkes, 1997).  

 

4.  Ketepatan Pengobatan Sendiri 

Sebagai pedoman masyarakat melakukan pengobatan sendiri ada 

beberapa kriteria ketepatan, yaitu: 

a. Tepat obat, pemilihan obat dengan mempertimbangkan efektifitas, 

keamanan, mudah dan murah 

b. Tepat indikasi, sesuai antara keluhan dan indikasi obat 

c. Tepat dosis, sesuai antara takaran dengan umur 

d. Waspada efek samping, bila berlanjut hubungi tenaga medis (Supardi dan 

handayani, 1997). 

 

5. Profil desa  

Desa Karangjoho kecamatan Karangdowo terletak di daerah pusat 

pemerintahan kecamatan Karangdowo dan di pinggiran pusat pemerintahan 

kabupaten Klaten. Secara garis besar desa Karangjoho mempunyai luas 

wilayah 2.047.363 Ha, yang terbagi dalam 8 pedusunan yaitu dusun 

Lembuputih, dusun Sidorejo, dusun Karangjoho, dusun Tanjungsari, dusun 

Benggalan, dusun Jitengan, dusun Gelaran, dan dusun Sarimulyo. 

Jumlah penduduk desa Karangjoho pada tahun 2011 sebesar 3465 

jiwa yang terdiri dari 1765 jiwa laki-laki dan1700  jiwa perempuan, dengan 

jumlah kepala keluarga 738. Sedangkan jumlah penduduk yang berumur 18-

60 tahun pada akhir tahun 2011 ada 1918 jiwa dengan proporsi perempuan 
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yang berumur 18-60 tahun ada 916 jiwa, sedangkan laki-laki yang berumur 

18-60 tahun ada 1002 jiwa. 

Susunan penduduk menurut mata pencaharian di desa Karangjoho 

adalah petani sebayak 380 orang, wiraswasta 813 orang, Pegawai Negeri 30 

orang. Tingkat pendidikan di desa karangjoho pada tahun 2011 yang tamat 

SLTP/Sederajat ada 235, tamat SLTA/Sederajat ada 345, dan tamat S1 ada 40 

orang, data tingkat pendidikan diambil berdasarkan inklusi penelitian. Upah 

mínimum regional (UMR) untuk provinsi Jawa Tengah kabupaten Klaten 

pada tahun 2011 adalah Rp. 887.000 (Sumber: data Profil Desa Karangjoho 

Tahun 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


