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ABSTRAK 

 

Penggunaan dan dosis yang tidak tepat pada pemakaian Parasetamol dapat 

menimbulkan toksisitas yang merugikan. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui tingkat pengetahuan masyarakat dalam penggunaan, dosis dan 

toksisitas Parasetamol pada pasien apotek di wilayah Pemalang.  

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif untuk mengetahui 

gambaran pengetahuan pasien apotek di wilayah Pemalang. Alat yang digunakan 

dalam penelitian adalah kuesioner yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. 

Pemilihan sampel dilakukan secara cluster sampling dengan jumlah responden 96 

orang. Data untuk menggambarkan tingkat pengetahuan disajikan dalam bentuk 

persentase (%) kemudian dikategorisasi (baik, cukup, kurang dan tidak baik). 

Hasil penilaian pengetahuan responden menunjukkan mayoritas 

masyarakat Pemalang mempunyai tingkat pengetahuan yang baik (39,58%). Jika 

dilihat dari sosiodemografi responden dan rata-rata hasil persentase pengetahuan 

yang baik, 43,2% responden dengan jenis kelamin laki-laki dikategorikan 

berpengetahuan baik, usia 26-35 sebesar 58,6%, pendidikan lain-lain (93,77% 

pernah menempuh pendidikan tinggi) sebesar 76,5% dan profesi guru sebesar 

100%. Dari uji Kolmogorov-Smirnov tiap variabel, didapatkan hubungan yang 

signifikan antara pekerjaan dengan tingkat pengetahuan (p < 0,05). 

 

Kata kunci: Tingkat pengetahuan, Parasetamol, Pasien apotek Pemalang. 

 

ABSTRACT 

 

The improper use and dosage of Paracetamol can cause adverse toxicities. 

This study aims to describe the level of public knowledge in use, dosage and 

toxicity of Paracetamol in pharmacies patients, Pemalang. 

The type of this research is a descriptive study to describes pharmacies 

patient's knowledge in Pemalang. This study used a questionnaire that had been 

tested in validity and reliability as its instrument. The sample selection is done by 

the cluster sampling, the number of respondents are 96 people. Research data 

presented as a percentage (%) and analyzed by Chi Square. If the datas are not 
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compatible, cells merger method and Kolmogorov-Smirnov can be used as 

alternatives. 

Assessment result show the majority of the respondent's knowledge have 

good level of knowledge (39.58%). In Sociodemographic and average knowledge 

percentage of good results, 43.2% of male respondents are well categorized, aged 

26-35 at 58.6%, the other educated respondents (93.75% are ever pursue higher 

education) of 76.5% and 100% of the teaching profession. The Kolmogorov-

Smirnov test result indicates that there is a sgnificant corelation between job 

variable with  the level of knowledge (p < 0,05). 

 

Keywords: Level of knowledge, Paracetamol, Pharmacies patients of Pemalang 

 

 

PENDAHULUAN 

Parasetamol merupakan metabolit dari Fenasetin yang diklaim sebagai zat 

antipiretik dan analgetik yang paling aman sebagai swamedikasi (Tjay dan 

Rahardja, 2007). Parasetamol dapat menimbulkan hepatotoksik pada pemakaian 

lebih dari 4 gram atau seseorang yang beresiko terkena hepatotoksik (Larson, 

dkk., 2005). Di Amerika, lembaga Food and Drug Administration (FDA) 

mencatat sebanyak 307 kasus hepatotoksik yang berkaitan dengan penggunaan 

Parasetamol dari Januari 1998 hingga 2001. Sejumlah 60% penderita hepatotoksik 

tersebut dikategorikan sebagai pasien gagal hati parah, sedangkan 40% penderita 

meninggal dunia. Reaksi pada kulit dan hipersensitivitas lain dilaporkan pernah 

terjadi meski angka kejadiannya jarang (AHFS, 2005). 

Pengetahuan mengenai ketepatan pengobatan mempunyai peranan yang 

penting dalam swamedikasi. Untuk itu, dilakukan survey tingkat pengetahuan 

pasien untuk mengukur pengetahuan dan kemampuan pasien dalam memahami 

informasi yang dibutuhkan mengenai ketepatan pengobatan (Case Management 

Society of America, 2006). Masyarakat yang memiliki pendidikan lebih tinggi 

pada umumnya memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas sehingga lebih 

mudah menyerap dan menerima informasi serta dapat ikut berperan aktif dalam 

mengatasi kesehatan dirinya maupun keluarganya. Di tahun 2010, profil tingkat 

pendidikan berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Pemalang 

menunjukkan bahwa masyarakat Pemalang didominasi oleh penduduk dengan 

tingkat pengetahuan tamat SD (41,36%). Sedangkan persentase penduduk dengan 
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tingkat pendidikan Diploma/Akademi/PT hanya sebesar 3,02% (Dinas Kesehatan 

Kabupaten Pemalang, 2010). Hasil penelitian Indriyani (2012) mengenai 

penggunaan obat generik di Pemalang, Parasetamol adalah jenis obat generik 

yang banyak dipilih oleh responden. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengulas lebih 

mendalam tentang permasalahan ini. 

METODE PENELITIAN 

Jenis dan Variabel Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif untuk mengetahui 

gambaran pengetahuan pasien apotek di wilayah Pemalang. 

Batasan Operasional Variabel 

Di bawah ini adalah beberapa batasan definisi operasional penelitian yang 

dilakukan: 

1. Masyarakat Pemalang dalam penelitian ini merupakan pasien di apotek 

wilayah Pemalang. 

2. Pasien di apotek merupakan pengunjung di apotek di wilayah Pemalang. 

3. Pengetahuan pasien apotek : tentang penggunaan, dosis dan toksisitas 

Parasetamol  yang dapat diketahui dari hasil jawaban kuesioner. 

Populasi dan Sampel 

Pengertian  

a. Populasi dalam penelitian ini : Pasien di beberapa apotek Pemalang yang 

dibagi menjadi empat wilayah (eks Kawedanan Comal, eks Kawedanan 

Pemalang, eks Kawedanan Randudongkal dan eks Kawedanan Belik). 

b. Sampel : pasien apotek  yang terpilih menjadi responden. 

Kriteria Inklusi : 

1) Pasien dewasa ≥ 17 tahun 

2) Sudah pernah menggunakan Parasetamol dalam pengobatan 

3) Bersedia menjadi responden. 

Kriteria Eksklusi: 

1) Tenaga medis dan paramedis. 

 



4 

Besaran Sampel 

Rumus besar sampel yang digunakan adalah rumus besar sampel untuk 

penelitian deskriptif kategorik, yaitu : 

 

Keterangan :  

Zα = derifat baku alfa (untuk penelitian ini nilai Z = 1,960 untuk α = 5%) 

P = proporsi kategori variable yang diteliti (P = 0,5) 

Q = 1- P (1- 0,5 = 0,5) 

d = presisi 10% 

 

Jadi, pada penelitian ini hasil besar sampel didapatkan 96 (Dahlan, 2009). 

Teknik Sampling 

Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan cluster sampling didasarkan 

pada suatu pertimbangan geografis, Pengambilan sampel secara cluster sampling 

peneliti tidak mengambil semua anggota yang ada dalam populasi, tetapi cukup 

mengambil kelompok yang ada dalam populasi itu, kemudian mengambil 

beberapa sampel berdasarkan gugus-gugus tersebut (Notoatmodjo, 2010). 

Uji Validitas dan Reliabilitas 

Uji validitas dilakukan secara acak pada 30 responden dengan kriteria 

responden uji coba harus mirip ciri-cirinya dengan ciri responden penelitian. 

Hasilnya dianalisis dengan metode korelasi product moment antara skor items 

dengan skor total dengan taraf kesalahan 5%. Hasil dinyatakan valid apabila harga 

rxy item angket > r tabel. Bila korelasinya rendah (< r tabel) berarti pertanyaan itu 

harus di-drop (Notoatmodjo, 2010). 

Uji reliabilitas dilakukan dengan metode Cronbach alpha. Di mana pada 

pengujian reliabilitas dari kuesioner tersebut dilakukan dengan cara memasukkan 

hasil jawaban responden yang valid ke dalam program SPSS dengan 

menggunakan metode cronbach alpha. Kuesioner tersebut dinyatakan reliabel jika 

nilai α > 0,7 (Riwidikdo, 2008). 
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Pengumpulan Data 

Pada penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara memberikan 

kuesioner kepada responden. Pengumpulan data dilakukan di apotek wilayah 

Pemalang dengan meminta kesediaan pasien untuk mengisi kuesioner tersebut. 

Kuesioner diberikan dan diambil kembali pada waktu yang bersamaan (saat itu 

juga). 

Alat penelitian 

Alat yang digunakan untuk mengumpulkan data pada penelitian ini adalah: 

angket atau kuesioner yang sebelumnya telah di uji validitas dan reliabilitasnya. 

Angket atau kuesioner yang digunakan terdiri dari beberapa pertanyaan yang 

terbagi menjadi dua bagian: data demografi responden (bagian I) dan pertanyaan 

pengetahuan responden (bagian II). 

Kuesioner yang disebarkan sebagai alat ukur penelitian di uji validitas dan 

reliabilitasnya (Notoatmodjo, 2010). 

Tempat penelitian 

Penelitian tentang tingkat pengetahuan masyarakat dalam penggunaan, 

dosis dan toksisitas Parasetamol dilakukan di apotek-apotek wilayah Pemalang. 

Survey yang telah dilakukan peneliti di Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang, 

Pemalang mempunyai 4 eks Kawedanan. Tiap-tiap eks Kawedanan tersebut terdiri 

atas beberapa Kecamatan. Eks Kawedanan tersebut yaitu: 

1. Eks Kawedanan Comal (Kecamatan Ampelgading, Kecamatan Bodeh dan 

Kecamatan Ulujami) 

2. Eks Kawedanan Pemalang (Kecamatan Pemalang, Kecamatan Taman dan 

Kecamatan Petarukan) 

3. Eks Kawedanan Randudongkal (Kecamatan Randudongkal, Bantarbolang, 

Kecamatan Warungpring dan Kecamatan Moga) 

4. Eks Kawedanan Belik (Kecamatan Belik, Kecamatan Pulosari dan 

Kecamatan Watukumpul). 

Masing-masing eks Kawedanan tersebut mempunyai jumlah apotek yang 

berbeda. Di eks Kawedanan Comal ada 12 apotek, di eks Kawedanan Pemalang 

ada 33 apotek, di eks Kawedanan Randudongkal ada 9 apotek dan di eks 
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Kawedanan Belik ada 3 apotek. Berdasarkan metode cluster sampling, peneliti 

hanya mengambil 2 apotek dari tiap-tiap kelompok tersebut. Pemilihan apotek 

didasarkan pada jumlah kunjungan apotek, dipilih apotek yang kunjungan 

pasiennya > 20 pasien per-hari. Hal ini juga untuk memudahkan jalannya 

penelitian. 

Analisis Data 

Hasil penelitian dianalisis secara deskriptif. Dalam analisis deskriptif, data 

dari hasil penelitian yang merupakan jawaban responden terhadap pertanyaan di 

kuesioner dianalisis secara deskriptif (gambaran nyata) yang digunakan untuk 

mengetahui besarnya presentase keberadaannya di dalam populasi. 

Bagian I dari kuesioner adalah data pribadi responden yang berupa 

jawaban singkat, terdiri dari : nama responden, jenis kelamin, usia,  pekerjaan, 

pendidikan terakhir dan riwayat pernah melakukan swamedikasi dengan 

Parasetamol. Pada bagian ini dilakukan analisis secara deskriptif. 

Bagian II : terdiri dari  pertanyaan mengenai data pengetahuan responden 

yang terdiri dari pengetahuan tentang penggunaan, dosis dan toksisitas 

Parasetamol. Pada bagian II ini pernyataan benar bernilai 1 dan salah 0. Untuk 

menghitung nilai yang diperoleh dengan cara  x 100%. Setelah 

dihitung hingga persentase, lalu ditafsirkan dengan kategori pengetahuan 

responden yang tercantum pada tabel 1. 

Tabel 1. Kategori tingkat pengetahuan responden 

Kategori  Persentase (%) 

Baik 76-100 

Cukup 56-75 

Kurang Baik 40-55 

Tidak Baik <40 
 
    (Arikunto, 1992) 

Pada bagian profil sosiodemografi (jenis kelamin, pendidikan terakhir dan 

pekerjaan) dengan tingkat pengetahuan diuji dengan metode Chi Square. Jika ada 

kasus variabel-variabel yang dihubungkan bersifat numerik, maka analisis 

menggunakan korelasi merupakan salah satu pilihan. Namun, apabila variabel-

variabel tersebut bersifat kategorik, maka penggunaan analisis korelasi tidak dapat 

digunakan lagi karena pada suatu analisis kategori hanya berupa kode bukan 
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merupakan nilai yang sebenarnya. Oleh karena itu, Chi Square digunakan dalam 

penelitian ini guna mencari apakah ada hubungan antara sosiodemografi 

responden dengan tingkat pengetahuan. Analisis kategorik dapat menggunakan uji 

Chi-Square apabila memenuhi syarat uji. Syarat uji Chi-Square adalah sel yang 

mempunyai nilai expected kurang dari 5, maksimal 20% dari jumlah sel. Jika 

syarat uji tidak terpenuhi, maka dipakai uji alternatifnya. Alternatif untuk uji 

hubungan antara jenis kelamin dengan tingkat pengetahuan yaitu uji Kolmogorov-

Smirnov. Sedangkan untuk menguji hubungan antara pendidikan terakhir dan 

pekerjaan responden dengan tingkat pengetahuan digunakan penggabungan sel 

(Dahlan, 2009). 

 Uji Chi-Square yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

aplikasi SPSS Statistics 17.0 for Windows. Skoring untuk kategori jenis kelamin 

responden uji dalam uji Chi-Square yaitu Laki-laki 1 dan Perempuan 2. Ketegori 

responden dengan pendidikan terakhir SD bernilai 1, SMP bernilai 2, SMA 

bernilai 3 dan lainnya 4. Kategori pekerjaan responden yang berstatus sebagai 

pegawai bernilai 1, Wirausaha bernilai 2, Guru bernilai 3 dan lainnya 4.  

Sedangkan untuk skoring tingkat pengetahuan, kategori berpengetahuan baik 

bernilai 1, cukup 2, kurang 3 dan tidak baik 4. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 

Hasil validitas kuesioner tingkat pengetahuan yang dilakukan pada 30 

responden, dari 19 butir soal, 15 soal dinyatakan valid. Hal ini dapat dilihat dari 

nilai r hasil yang lebih besar dari r tabel (0,3061, untuk n = 30). Butir soal yang 

tidak valid harus di-drop out dari kuesioner tersebut. Selain itu, ada 2 item 

pertanyaan yang dianggap rancu setelah diteliti ulang, yaitu pada pertanyaan 

“waspada penggunaan obat Parasetamol” dan “waktu minum Parasetamol agar 

mencapai efek optimal”. Pada pertanyaan “waspada penggunaan obat 

Parasetamol” dianggap rancu karena tidak mencantumkan dosis yang perlu 

diwaspadai. Sedangkan pada pertanyaan “waktu minum Parasetamol agar 

mencapai efek optimal” dianggap rancu karena pilihan jawabannya bisa saja 
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“sebelum makan” atau “sesudah makan”. Dari penjelasan tersebut dapat 

disimpulkan bahwa soal yang dapat digunakan sebanyak 13 soal. 

Uji reliabilitas yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model 

Alpha Cronbach. Kuesioner dinyatakan reliabel jika nilai α > 0,7. Item pertanyaan 

yang dinyatakan valid dan telah dilakukan uji reliabilitas didapat nilai α sebesar 

0,736. Jika dilihat dari nilai α tersebut, maka kuesioner dinyatakan reliabel. 

Karakteristik Responden 

Berdasarkan kuesioner yang disebarkan pada 96 responden. Diperoleh data 

demografi meliputi jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir dan pekerjaan. Data 

demografi responden dapat dicermati pada tabel 2. 

Tabel 2. Data Demografi Responden 

Variabel Jumlah Persentase (%) 

Jenis Kelamin   

Laki-laki 44 45,83 

Perempuan 52 54,17 

Usia (tahun)   

17-25 51 53,13 

26-35 29 30,21 

36-45 11 11,46 

>45 5 5,20 

Pendidikan Terakhir   

SD 12 12,5 

SMP 18 18,75 

SMA 49 51,04 

Lainnya 17 17,71 

Pekerjaan   

Pegawai 15 15,63 

Wirausaha 37 38,54 

Guru 5 5,21 

Lainnya 
39 40,62 

Kategorisasi pada kuesioner dapat dibagi menjadi beberapa kriteria, yaitu 

baik, cukup, kurang dan tidak baik untuk memudahkan evaluasi pada tiap 

klasifikasi (penggunaan, dosis dan toksisitas Parasetamol). Kategori pada 

kuesioner dikatakan baik apabila persentase dari rata-rata jawaban benar berkisar 

antara 76% - 100%, cukup apabila berkisar antara 56% - 75%, kurang apabila 

berkisar antara 40% - 55% dan tidak baik apabila rata-rata per-klasifikasinya 

bernilai < 40%. Berikut pada tabel 3 disajikan profil tingkat pengetahuan 

responden berdasarkan klasifikasinya. 
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Tabel 3. Profil Tingkat Pengetahuan Responden 

No. Klasifikasi Rata-rata Jawaban 

Benar (%) 

Kategori Penilaian 

1. Penggunaan Parasetamol 81,27% Baik 

2. Dosis Parasetamol 60,93 Cukup 

3. Toksisitas Parasetamol 63,54 Cukup 

Penggunaan Parasetamol yang ditanyakan pada kuesioner antara lain 

mengenai tujuan pengobatan, bentuk sediaan, penggunaan setelah sembuh dari 

gejala yang diobati, penyimpanan dan pemusnahan obat Parasetamol. Menurut 

Tjay dan Rahardja (2007) Parasetamol merupakan metabolit dari Fenasetin yang 

sering digunakan sebagai obat penurun panas dan pereda nyeri. Menurut 

Gunawan (2007), Parasetamol tersedia sebagai obat tunggal maupun kombinasi, 

baik berbentuk tablet maupun cairan. Pengobatan harus dihentikan apabila gejala 

yang diobati dengan Parasetamol sudah sembuh karena penggunaan dalam jangka 

waktu yang lama dapat memicu toksisitas Parasetamol. Obat sisa yang tidak 

digunakan untuk pengobatan sebaiknya disimpan di tempat terpisah khusus dan 

tidak mudah dijangkau oleh anak-anak. Akan tetapi, jika obat tersebut sudah rusak 

atau telah expired, maka sebaiknya dibuang agar tidak digunakan oleh orang lain. 

Profil pengetahuan responden dalam penggunaan Parasetamol didapatkan 

persentase rata-rata jawaban yang benar sebesar 81,27%. Sehingga dapat 

disimpulkan pengetahuan masyarakat Pemalang dikategorikan baik. 

Pertanyaan seputar dosis Parasetamol pada kuesioner antara lain mengenai 

takaran minum Parasetamol untuk dewasa dan anak, frekuensi minum obat, aturan 

pakai. Ketepatan dosis obat merupakan hal yang sangat penting untuk tercapainya 

efek yang optimal dan menghindari potensi ketoksikan obat. Menurut Gunawan 

(2007) dosis Parasetamol dewasa adalah 300 mg - 1 g per kali dengan maksimal 4 

g per hari. Apabila dosis yang diberikan di bawah rentang dosis terapi, maka 

pengobatan tidak akan efektif, sebaliknya apabila dosis tersebut melampaui 

anjuran pemakaian, keracunan obat dapat terjadi. Profil pengetahuan responden 

dalam penentuan dosis Parasetamol didapatkan persentase rata-rata jawaban yang 

benar sebesar 60,93%. Sehingga dapat disimpulkan pengetahuan masyarakat 

Pemalang dikategorikan cukup baik. 
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Pertanyaan seputar toksisitas Parasetamol pada kuesioner berisi tentang 

efek samping, tanda-tanda toksisitas yang diakibatkan oleh Parasetamol, 

penggunaan obat yang dapat memicu toksisitas dan reaksi alergi dari penggunaan 

Parasetamol. Dari hasil penelitian, tingkat pengetahuan masyarakat Pemalang 

mengenai toksisitas dikategorikan cukup baik (63,54%). Parasetamol cenderung 

aman ketika digunakan sesuai takaran, potensi ketoksikan dari obat ini tetap harus 

diperhatikan. Penggunaan Parasetamol untuk pengobatan kronis > 4 g per hari 

dapat memicu terjadinya hepatotoksik. Selain overdosis, keracunan parasetamol 

dapat disebabkan karena mengonsumsi alkohol. Penelitian prospektif yang 

dilakukan oleh Larson dkk. (2005) menyebutkan bahwa salah satu faktor yang 

menyebabkan hepatotoksik Parasetamol yaitu penggunaan bersama alkohol. 

Bahkan kelompok subyek yang menggunakan parasetamol ≤ 4g per hari dan juga 

pecandu alkohol, lebih beresiko dibandingkan dengan pasien yang menggunakan 

Parasetamol > 4 g per hari. Etanol dalam hal ini diduga menjadi faktor utama pada 

kelompok subyek ini.  

Penelitian yang dilakukan pada hewan menunjukkan bahwa >90% dari 

single dose dimetabolisme melalui glukoronidasi atau sulfatasi menjadi metabolit 

yang tidak toksik. Kira-kira 5% dari dosis terapi dimetabolisme oleh Cytochrome 

P450 2E1 menjadi N-acethyl-p-benzoquinone imine (NAPQI). NAPQI sangat 

berbahaya bagi hati. Akan tetapi, NAPQI secara cepat dapat didetoksifikasi oleh 

interaksi glutathion membentuk cystein dan konjugat merkapturat. Acetylcysteine 

(disebut juga N-acetylcysteine atau metionin) dapat mencegah kerusakan hepar 

dengan mengembalikan glutathion-hepatik (Heard, 2008). 

Reaksi alergi karena Parasetamol ini memang jarang terjadi, namun 

penting untuk diketahui. Reaksi ini dimanifestasikan dengan urtikaria dan gejala 

yang lebih berat berupa demam serta lesi pada mukosa (Gunawan, 2007). Sejauh 

ini, prevalensi secara keseluruhan tidak diketahui, akan tetapi probabilitasnya 

rendah. Parasetamol harus dihentikan pemakaiannya jika reaksi hipersensitivitas 

terjadi (AHFS, 2005). 
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Tingkat pengetahuan responden yang diukur dengan kuesioner dapat 

dilihat pada tabel 4. Dari sejumlah 96 responden uji, 38 responden (39,58%) 

berpengetahuan baik. Responden dikatakan berpengetahuan baik apabila 10 – 13  

jawaban responden bernilai benar (76% - 100%). Sebanyak 29 responden 

(30,21%) dikategorikan berpengetahuan cukup. Responden yang dikategorikan 

mempunyai tingkat pengetahuan yang cukup ditunjukkan jika 8 – 9 jawaban 

responden bernilai benar (56% - 75%). Sebanyak 27 responden (28,13%) 

berpengetahuan kurang baik. Kategori pengetahuan responden yang kurang baik 

ini dikarenakan hanya 6 – 7 jawaban responden yang bernilai benar (40% - 55%). 

Kategori yang terakhir yaitu responden yang berpengetahuan tidak baik, yaitu jika 

jawaban responden yang bernilai benar kurang dari 6 (<40%). Pada penelitian ini, 

didapatkan 2,08% atau sebanyak 2 responden yang dikategorikan mempunyai 

pengetahuan tidak baik mengenai penggunaan, dosis dan toksisitas Parasetamol. 

Tabel 4. Tingkat pengetahuan responden 

No. Tingkat Pengetahuan Jumlah Responden (%) 

1. Baik 38 39,58 

2. Cukup 29 30,21 

3. Kurang baik 27 28,13 

4. Tidak baik 2 2,08 

Total 96 100 

 

Profil Sosiodemografi (Jenis Kelamin, Usia, Pendidikan Terakhir dan 

Pekerjaan) dengan Tingkat Pengetahuan Responden 

Profil sosiodemografi berdasarkan penelitian terbagi atas 4 variabel, yaitu 

jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir dan pekerjaan. Persentase dari tiap 

variabel dihitung berdasarkan jumlah responden yang masuk ke dalam ketegori 

tingkat pengetahuan (baik, cukup, kurang dan tidak baik) dibagi dengan jumlah 

total responden tiap variabelnya. Profil sosiodemografi responden dengan 

persentase tingkat pengetahuan tentang penggunaan, dosis dan toksisitas 

parasetamol di apotek wilayah Pemalang selengkapnya dapat dilihat pada gambar 

1. 
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Gambar 1. Profil Sosiodemografi (Jenis Kelamin, Usia, Pendidikan Terakhir dan Pekerjaan) 

dengan Tingkat Pengetahuan dalam Penggunaan, Dosis dan Toksisitas Parasetamol 

Pada responden dengan jenis kelamin laki-laki, 43,2% mempunyai tingkat 

pengetahuan yang baik, 31,8% dikategorikan cukup dan 25,0% kurang baik. 

Sedangkan 36,5% dari jumlah total responden perempuan mempunyai tingkat 

pengetahuan yang baik, 28,8% berpengetahuan cukup, 30,8% kurang baik dan 

3,9% tidak baik. 

Sebanyak 35,3% responden dengan usia 17-25 dikategorikan mempunyai 

pengetahuan yang baik, 33,3% berpengetahuan cukup dan 29,4% kurang baik. 

Responden dengan usia 26-35 tahun yang dikategorikan mempunyai pengetahuan 

baik sebanyak 58,6%, cukup sebanyak 17,3% dan kurang baik sebanyak 24,1%. 

Usia responden 36-45 tahun 27,3% berpengetahuan baik, 54,5% cukup dan 18,2% 

berpengetahuan kurang baik. Pada usia lebih dari 45 tahun hanya ada 5 responden, 
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1 responden (20%) berpengetahuan cukup, 3 responden (60%) berpengetahuan 

kurang baik dan 1 responden (20%) dikategorikan berpengetahuan tidak baik. 

Pendidikan terakhir responden yang dibahas dalam penelitian ini yaitu 

mulai dari SD, SMP, SMA dan juga yang lainnya. Dari total 12 responden yang 

berpendidikan SD, didapatkan hasil 2 responden yang berpengetahuan cukup 

(16,7%), 9 responden (75,0%) berpengetahuan kurang baik dan 1 responden 

(8,3%) dikategorikan tidak baik. Responden dengan pendidikan terakhir SMP 

yang dikategorikan mempunyai tingkat pengetahuan yang baik sebanyak 27,8%, 

cukup 38,9% dan kurang baik 33,3%. Pada taraf pendidikan terakhir SMA, 

sebanyak 40,8% responden dikategorikan mempunyai tingkat pengetahuan baik, 

32,7% cukup, 24,5% responden kurang baik dan 2,0% dikategorikan dalam 

tingkat pengetahuan yang tidak baik. Kategori pendidikan yang lain (93,75% 

pernah menempuh pendidikan tinggi), 76,5% berpengetahuan baik dan 23,5% 

dikategorikan cukup. 

Pekerjaan responden yang dibahas dalam penelitian ini yaitu responden 

yang berprofesi sebagai guru, pegawai, wirausahawan dan juga lainnya. Sebanyak 

73,3 % dari total 15 responden yang bekerja sebagai pegawai berpengetahuan 

baik, 20,0% cukup dan 6,7% dikategorikan kurang baik. Sejumlah 37,8% dari 

total 37 responden yang menekuni bidang wirausaha berpengetahuan baik, 35,2% 

dikategorikan mempunyai tingkat pengetahuan yang cukup dan 27,0% kurang 

baik. Sebanyak 5 responden yang berprofesi sebagai guru semuanya (100%) 

berpengetahuan baik. Dari 39 responden lainnya, 20,5% dikategorikan 

berpengetahuan baik, 33,4% berpengetahuan cukup, 41,0% kurang baik dan 5,1 

masuk dalam kategori tidak baik. 

Uji Statistik Sosiodemografi (Jenis Kelamin, Pendidikan Terakhir dan 

Pekerjaan Responden) 

Uji Chi Square digunakan untuk mengetahui apakah ada hubungan antara 

sosiodemografi (jenis kelamin, pendidikan terakhir dan pekerjaan) dengan tingkat 

pengetahuan responden. Pada uji semua kriteria demografi tidak dapat digunakan 

Chi Square karena nilai expected-nya < 5. Selanjutnya setelah diujikan 
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penggabungan sel dan Kolmogorov-Smirnov, menunjukkan tidak adanya 

hubungan antara jenis kelamin dan pendidikan terakhir dengan tingkat 

pengetahuan. Akan tetapi pada variabel pekerjaan dengan tingkat pengetahuan 

dilakukan uji penggabungan sel dan Kolmogorov-Smirnov, diperoleh hasil yang 

signifikan dengan nilai p < 0,05 (0,017). 

Kesimpulan 

Dari hasil jawaban 96 responden pada penelitian Survey Tingkat 

Pengetahuan Masyarakat dalam Penggunaan, Dosis dan Toksisitas Parasetamol di 

Apotek Wilayah Pemalang, dapat disimpulkan bahwa: 

1. Tingkat pengetahuan masyarakat dalam penggunaan, dosis dan toksisitas 

Parasetamol di apotek wilayah Pemalang mayoritas dikategorikan baik dengan 

persentase 39,58%. 

2. Jika dilihat dari demografi responden dan rata-rata hasil persentase 

pengetahuan yang baik, sebesar 43,2% responden dengan jenis kelamin laki-

laki dikategorikan berpengetahuan baik, pada kategori usia 26-35 sebesar 

55,2%, pendidikan lain-lain (93,75% pernah menempuh pendidikan tinggi) 

sebesar 76,5% dan profesi guru sebesar 100%. 

3. Ada hubungan yang signifikan antara antara jenis pekerjaan responden dengan 

tingkat pengetahuan responden dengan nilai significancy 0,017 (p < 0,05). 

Saran 

1. Diperlukan adanya sosialiasasi atau penyuluhan mengenai Parasetamol baik 

dalam penggunaan, dosis dan toksisitasnya kepada masyarakat Pemalang. 

2. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh Sosiodemografi 

(jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan dan pekerjaan) masyarakat dengan 

perilaku swamedikasi Parasetamol di Pemalang dengan metode analitik. 
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