
BAB I 
PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Obat adalah salah satu kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia. Setiap 

orang pasti pernah merasakan jatuh sakit. Misalnya kepala pusing, batuk pilek, 

atau perut mules. Untuk menyembuhkan atau mengurangi rasa sakit, maka 

biasanya langsung minum obat. Umumnya masyarakat kurang memahami bahwa 

obat selain menyembuhkan penyakit, juga mempunyai efek samping yang 

merugikan kesehatan. Bahaya ikatan dari obat sering timbul pada penyalahgunaan 

obat, misalnya terlalu sering dan sembarangan minum obat terlampau banyak atau 

takaran yang salah. Beberapa pengaruh buruk dari obat yang perlu dipahami oleh 

masyarakat umum ialah pengaruh efek samping obat, keracunan obat, alergi obat, 

pengaruh negatife bila dua macam atau lebih dipakai secara bersama (Widjajanti, 

2004). 

Di Indonesia penduduk yang mengeluh sakit selama satu bulan terakhir 

pada tahun 2004 sebanyak 24,41%. Upaya pencarian pengobatan yang dilakukan 

masyarakat yang mengeluh sakit sebagian besar adalah pengobatan sendiri 

(87,37%). Sisanya mencari pengobatan sendiri antara lain ke puskesmas, 

paramedik, dokter praktik, rumah sakit, balai pengobatan, dan pengobatan 

tradisional (BPS, 2005). 

Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional 2001 menunjukan bahwa penduduk 

Indonesia yang mengeluh sakit selama sebulan sebelum survai dilakukan sebesar 

25,49% diperkotaan dan pedesaan, keluhan terbanyak mencakup demam, sakit 

kepala batuk, dan pilek. Perilaku pencarian pengobatan yang dilakukan oleh 

penduduk Indonesia yang mengeluh sakit persentase terbesar adalah pengobatan 

sendiri (58,78%), terutama menggunakan obat (83,88%), sisanya mengunakan 

obat tradisional dan atau cara tradisional (BPS, 2002). 

Sumber obat yang paling dominan adalah warung (44,35%) dan yang 

lainnya adalah puskesmas (15,85%), praktek perawat atau bidan (11,44%), toko 

obat (9,31%), praktek dokter (8,41%), apotek (5,03 %) dan rumah sakit  hanya 
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2,36%. Pada umumnya penggunaan obat ditunjukan untuk mengobati penyakit 

(91,56%), sedangkan untuk menjaga kesehatan 5,58% dan untuk keluarga 

berencana 1,16% (Depkes, 1999).  

Hasil wawancara pendahuluan yang dilakukan peneliti, dari 25 orang 

semuanya pernah menggunakan obat keras tanpa resep. Berdasarkan fenomena 

saat ini penggunaan obat keras semakin meningkat, hal ini disebabkan oleh faktor 

pendapatan dan pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendapatan, semakin tinggi 

juga daya beli masyarakat. Akan tetapi semakin tinggi tingkat pendidikan, 

semakin rendah penggunaan obat keras tanpa resep. Dari faktor pendapatan dan 

pendidikan peneliti tertarik meneliti mengevaluasi hubungan antara tingkat 

pendapatan dan tingkat pendidikan dengan penggunaan obat keras tanpa resep di 

masyarakat Desa Gonilan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo. 

 

B.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dipaparkan, maka 

permasalahan yang dapat dirumuskan ”Apakah ada hubungan antara tingkat 

pendapatan dan tingkat pendidikan dengan penggunaan obat keras tanpa resep di 

masyarakat Desa Gonilan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo ?” 

 

C.  Tujuan Penelitian 

Mengetahui hubungan antara tingkat pendapatan dan tingkat pendidikan 

dengan penggunaan obat keras tanpa resep di masyarakat Desa Gonilan 

Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo. 

 

 D. Tinjauan Pustaka 

Golongan daftar G (gevaarlijk = berbahaya) atau daftar obat keras. Obat 

golongan ini sangat berbahaya, mempunyai efek samping yang sangat besar dan 

untuk mendapatkannya diperlukan resep dokter yang hanya dapat dibeli di apotek. 

Pada pemakaian yang tidak hati-hati dapat mengakibatkan hal-hal yang tidak 

diinginkan dan dapat mengakibatkan maut, misalnya menimbulkan gangguan 

pada metabolisme, gangguan pada saluran kencing, mengakibatkan penyakit 
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kurangnya pembentukan bentuk darah tertentu (agranulocytosis) dan lain-lainnya. 

Sebagai tanda obat keras, pada pembungkusnya diberi tanda khusus, huruf “K” 

dengan latar belakang warna merah, didalam lingkaran warna hitam. 

Obat berkhasiat keras adalah bahan-bahan yang disamping berkhasiat 

menyembuhkan, menguatkan membunuh hama, atau mempunyai khasiat 

pengobatan lainnya terhadap kesehatan dan kehidupan manusia, serta tidak 

dimaksudkan untuk keperluan teknik. Obat-obat berkhasiat keras ini dibagi dalam 

2 golongan, yaitu; 

1. Pengertian Obat keras (daftar G) 

Obat-obat ini hanya dapat dibeli diapotek dengan resep dokter dan dapat 

diulang tanpa resep baru bila dokter menyatakan pada resepnya “boleh diulang”. 

Ketentuan mengenai obat keras tidak bersifat internasional dan adalah lebih lunak 

dari pada untuk narkotika. Obat-obat yang termasuk daftar obat G ini antara lain 

antibiotika, obat-obat sulfa, hormon, antihistaminika untuk pemakaian dalam dan 

semua obat suntik. 

Peraturan mengenai penyaluran obat-obat keras (daftar G) telah dikeluarkan 

dan terdapat pada surat keputusan Menteri Kesehatan RI tanggal 28 januari 1964 

No.809/Ph/64/b, yaitu bahwa pedagang besar obat-obatan hanya diperbolehkan 

menjual obat-obat keras kepada apotik, pedagang besar farmasi lainnya, dan 

kepada dokter yang mempunyai surat izin menyimpan obat. 

Perlu ditambahkan disini bahwa racun pada hakikatnya termasuk dalam 

daftar obat keras. Namun, karena sifatnya sebagai racun dapat membahayakan 

hidup manusia, maka perlu diatur secara khusus, baik penyimpanan maupun 

penyerahannya, untuk menghindarkan kesalahan atau penyalahgunaannya.  

2. Pengertian obat keras bebas terbatas (daftar W) 

Dalam golongan ini dimaksudkan obat-obatan yang diperuntungkan jenis 

penyakit yang pengobatannya dianggap telah dapat ditetapkan sendiri oleh rakyat 

dan tidak begitu membahayakan, terlebih pula bila mengikuti aturan 

pemakaiannya. 

Peraturan dan pengawasan terhadap golongan obat ini lebih lunak. Obat-

obat ini tidak hanya dapat dibeli di apotek tanpa resep, melainkan juga ditoko 
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obat. Penyerahannya oleh toko obat diharuskan dalam bungkusan aslinya guna 

mencegah pemalsuan dan atau penukaran, beserta suatu tanda peringatan W (dari 

“waarschuwing”= peringatan) khusus; dengan meningkatnya pengetahuan umum 

dan tanggung jawab masyarakat mengenai kesehatan, maka obat-obat keras bebas 

terbatas dapat terus diperluas dan dikembangkan. 

Dalam daftar obat keras bebas terbatas termasuk antara lain lisol, air burowi, 

tingtur iod, papaverin (10 mg), efedrin (35 mg), dan sulfa-sulfa usus (600 mg), 

serbuk sulfanilam steril (5 g), dan antihistaminika untuk pemakaian luar. 

(Widjajanti, 2004).  

3.  Status Sosial Ekonomi 

a.   Pengertian Ekonomi  

Istilah ekonomi berasal dari bahasa Grick (Yunani) yaitu oikonomia (oikos 

= rumah, nomos = aturan). Istilah ekonomi berarti mengatur rumah tangga. Ilmu 

ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia dalam usaha 

memenuhi kebutuhannya mengadakan pemilihan diantara berbagai alternatif atas 

alat-alat pemuas kebutuhan (Grossman cit Suryandari, 2008). 

Kebanyakan orang menilai hubungan antara tingkat penghasilan dengan  

pemanfaatan pelayanan kesehatan maupun pencegahan. Seseorang kurang 

memanfaatkan pelayanan kesehatan yang ada mungkin oleh karena tidak 

mempunyai cukup uang untuk membeli obat, membayar transport dan sebagainya 

(Notoatmojo, 2005).  

b. Sosial Ekonomi 

Faktor sosial yang dapat meningkatkan resiko terjadinya penyakit dan 

mempengaruhi cara seseorang mendefinisikan dan bereaksi terhadap penyakit. 

Variabel sosial berperan dalam menentukan bagaimana sistem pelayanan 

kesehatan menyediakan pelayanan medis. Karena sistem pelayanan kesehatan 

diatur dengan cara-cara tertentu, maka hal tersebut ikut menentukan bagaimana 

klien dapat memperoleh pelayanan yang dibutuhkan. Sistem pelayanan kesehatan 

memberikan pelayanan untuk klien yang mempunyai masalah kesehatan yang 

secara sosial bersifat“sah” dan“dapat diterima”. Sistem juga menentukan metode 
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pengobatan, biaya, dan penggantian biaya yang potensial untuk tempat pelayanan 

kesehatan atau untuk klien (Potter & Perry cit Suryandri, 2008). 

Sama seperti variabel sosial, variabel ekonomi juga dapat mempengaruhi 

tingkat kesehatan klien dengan cara meningkatkan resiko terjadinya penyakit dan 

mempengaruhi cara bagaimana klien masuk kedalam sistem pelayanan kesehatan. 

Penerimaan seseorang terhadap pengobatan yang bertujuan untuk memelihara 

atau meningkatkan kesehatannya juga dapat dipengaruhi oleh status ekonomi. 

Seseorang yang mempunyai beban tagihan besar, jumlah keluarga yang banyak, 

dan pendapatan yang rendah cenderung memberikan prioritas tertingginya untuk 

membeli obat, menjalani pengobatan atau untuk membeli makanan sesuai dengan 

diet tertentu (Potter & Perry cit Suryandari, 2008). 

Menurut Soekanto (2002), tingkat sosial ekonomi setiap orang itu berbeda-

beda ada yang keadaan sosial ekonominya tinggi, sedang, dan rendah; 

1) Ekonomi tinggi 

Golongan yang berpenghasilan tinggi adalah golongan yang mempunyai 

penghasilan atas pekerjannya jauh lebih besar dibandingkan dengan kebutuhan 

pokoknya. Kebutuhan pokok ialah kebutuhan esensial ini seperti makanan, 

pakaian, perumahan, kesehatan, pendidikan, partisipasi, transportasi, perawatan 

pribadi dan rekreasi. 

2) Ekonomi sedang  atau menengah 

Golongan berpenghasilan sedang sudah dekat dengan golongan yang 

berpenghasilan tinggi. Ini berarti golongan berpenghasilan ekonomi sedang 

cenderung masih dapat menyisihkan hasil kerjanya untuk kebutuhan lain yang 

sifatnya tidak esensial. 

3) Ekonomi rendah  

Ekonomi rendah adalah golongan miskin yang memperoleh 

pendapatannya sebagai imbalan atas pekerjaan yang jumlahnya sangat sedikit 

apabila dibandingkan pemenuhan kebutuhan pokoknya. Kebutuhan esensial tidak 

bisa terpenuhi maksimal. 

c.  Faktor yang menentukan keadaan Status Sosial Ekonomi 

Menurut Shavens (2007), faktor yang menentukan keadaan status sosial 

ekonomi yaitu: 
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1) Pekerjaan 

Pekerjaan digunakan untuk menguji dampak status sosial ekonomi 

terhadap kesehatan karena peran ini menempatkan posisi individu diantara 

struktur sosial, menentukan akses terhadap sumber penghasilan, mempunyai efek 

terhadap resiko psikosional dan kekerasan fisik, dan sampai mempengaruhi gaya 

hidup (misalnya merokok, konsumsi alkohol). Pendekatan yang digunakan untuk 

mengkaji pengaruh pekerjaan terhadap kesehatan umumnya berfokus pada kelas 

sosial pekerjaan, kedudukan pekerjaan, dan peran secara fisik dalam pekerjaan. 

Penelitian yang menggunakan status pekerjaan sebagai pengukur status 
sosial ekonomi sering dibandingkan dengan status kesehatan dan berbagai akibat 
atau perilaku dari orang yang tidak bekerja. Terdapat dua bentuk hipotesis dasar 
yang mendasari penelitian pekerjaan dan kesehatan. Pertama adalah hipotesis 
penyebab sosial, hal ini berdasar pada kepercayaan dapat meningkatkan kesehatan 
individu. Kedua adalah hipotesis terseleksi, hal ini berdasarkan ide bahwa orang 
yang sehat akan lebih mampu dalam memperoleh dan memelihara pekerjaan. 
2) Pendidikan  

Pendidikan adalah indikator yang paling luas dalam status sosial ekonomi. 
Hal ini berkaitan dengan kemampuan mengkarakteritiskan tingkat pendidikan 
yang diraih   oleh sebagian besar individu. Pendidikan merupakan komponen yang 
paling mendasar dalam status sosial ekonomi, karena hal ini mempengaruhi 
kesempatan dalam memperoleh pekerjaan dan pendapatan seseorang. Terdapat 
beberapa mekanisme  sehingga pendidikan dapat mempengaruhi status kesehatan. 
Misalnya, orang dengan pendidikan yang tinggi kemungkinan mempunyai 
perkembangan yang lebih baik dalam memproses informasi dan kemampuan 
berfikir kritis, kemampuan dalam menjalankan birokrasi dan institusi, dan 
kemampuan dalam berinteraksi secara efektif dengan penyedian pelayanan 
kesehatan. Individu dengan pendidikan yang tinggi menjadi sangat mungkin untuk 
bersosialisasi dengan gaya hidup dan perilaku promosi kesehatan dan mempunyai 
kondisi ekonomi, pekerjaan, dan kondisi psikologis yang lebih baik. 

Tingkat pendidikan sangat berpengaruh terhadap perubahan sikap menuju 
perilaku sehat. Tingkat pendidikan yang tinggi akan memudahkan seseorang atau 
masyarakat memperoleh dan mencerna informasi untuk kemudian menentukan 
pilihan dalam pelayanan kesehatan dan menerapkan hidup sehat. 
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3) Pendapatan 
Pendapatan menggambarkan aliran sumber ekonomi dalam berbagai 

periode waktu tertentu. Individu dengan pendapatan yang lebih tinggi 
memungkinkan dalam membiayai perawatan kesehatan dan kemampuan dalam 
memenuhi nutrisi yang baik (misalnya; lebih berkualitas dan bervariasi dalam 
menyediakan buah-buahan segar dan sayuran, rumah tangga, pendidikan dan 
rekreasi). 

Terdapat dua gagasan mengenai hubungan antara pendapatan dan 

kesehatan. Pertama hubungan yang bersifat linier dan kedua bersifat 

monotonotonik terhadap kesehatan. Bentuk hubungan yang pertama 

dikarakteristikkan dengan status kesehatan yang baik diantara keduanya 

berhubungan dengan pendapatan yang baik dengan mengabaikan tingkat 

pendapatan  misalnya, pendapatan rendah dibanding pendapatan tinggi. Bentuk 

hubungan yang kedua, status kesehatan yang baik juga berhubungan dengan 

pendapatan yang tinggi. Dimana perbedaan kecil dalam pendapatan dihubungkan 

dengan perbedaan besar dalam status kesehatan diantara keduanya pada kelompok 

dengan pendapatan tinggi. 

 
D. Landasan Teori 

Pendapatan menggambarkan aliran sumber ekonomi dalam berbagai 

periode waktu tertentu. Individu dengan pendapatan yang lebih tinggi 

memungkinkan dalam membiayai perawatan kesehatan dan kemampuan dalam 

memenuhi nutrisi yang baik. Masyarakat berpendapatan tinggi lebih percaya 

berobat ke dokter meskipun untuk penyakit ringan, yang seharusnya bisa diobati 

sendiri dengan obat yang relatif aman jika digunakan sesuai aturan. Sebaliknya 

masyarakat berpendapatan rendah, lebih banyak memanfaatkan warung yang 

menjual obat untuk mengobati keluhan-keluhan ringan (Susi, 2007). Tingkat 

pendidikan sangat berpengaruh terhadap perubahan sikap menuju perilaku sehat. 

Tingkat pendidikan yang tinggi akan memudahkan seseorang atau masyarakat 

memperoleh dan mencerna informasi untuk kemudian menentukan pilihan dalam 

pelayanan kesehatan dan menerapkan hidup sehat. Misalnya, orang dengan 
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pendidikan yang tinggi kemungkinan mempunyai perkembangan yang lebih baik 

dalam memproses informasi dan kemampuan berfikir kritis dan kemampuan 

dalam berinteraksi secara efektif dengan penyedian pelayanan kesehatan. 

(Shavens, 2007). 

Golongan daftar G (gevaarlijk = berbahaya) atau daftar obat keras. Obat 

golongan ini sangat berbahaya, mempunyai efek samping yang sangat besar dan 

untuk mendapatkannya diperlukan resep dokter yang hanya dapat dibeli di apotek. 

Sebagai tanda obat keras, pada pembungkusnya diberi tanda khusus, huruf “K” 

dengan latar belakang warna merah, didalam lingkaran warna hitam. Golongan 

obat bebas, obat bebas terbatas, Obat narkotika, obat keras dan psikotropika tidak 

diperbolehkan dijual secara bebas di apotek tanpa resep dokter (Widjajanti, 2004). 

Pemerintah menerbitkan peraturan yang mengatur tentang Obat Wajib Apotek 

(OWA). Hal tersebut diatur dalam Peraturan Mentri Kesehatan 

No.922/MENKES/PER/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin 

Apotik pasal 18 ayat (1) disebutkan bahwa “Apoteker Pengeloia Apotik, Apoteker 

Pendamping atau Apoteker Pengganti diizinkan untuk menjual obat keras yang 

dinyatakan sebagai Daftar Obat Wajib Apotik tanpa resep”. Tujuan dari dibuatnya 

daftar OWA ini adalah untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam 

menolong dirinya sendiri guna mengatasi masalah kesehatan, sehingga dirasa 

perlu ditunjang dengan sarana  yang dapat meningkatkan pengobatan sendiri 

secara tepat, aman dan rasional (Gunawan, 2011). 

 

E. Hipotesis 
Ada hubungan antara tingkat pendapatan dan tingkat pendidikan dengan 

penggunaan obat keras tanpa resep di masyarakat Desa Gonilan Kecamatan 

Kartasura Kabupaten Sukoharjo. 

  


