
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Seiring dengan perkembangan dunia kesehatan berbagai obat baru telah 

ditemukan dan informasi yang berkaitan dengan perkembangan obat tersebut juga 

semakin banyak (Depkes RI, 2008). Kemajuan yang pesat di bidang kedokteran 

dan farmasi telah menyebabkan produksi berbagai jenis obat meningkat sangat 

tajam. Setiap perilaku kesehatan dapat dilihat sebagai fungsi pengaruh kolektif 

salah satunya dari faktor predisposisi antara lain pengetahuan, sikap, dan persepsi 

(ISFI, 2008). 

Obat pada dasarnya merupakan bahan yang hanya dengan takaran tertentu 

dan dengan penggunaan yang tepat dapat dimanfaatkan untuk mendiagnosa, 

mencegah penyakit, menyembuhkan atau memelihara kesehatan (Depkes RI, 

2008). Obat adalah racun yang jika tidak digunakan sebagaimana mestinya dapat 

membahayakan penggunanya, tetapi jika obat digunakan dengan tepat dan benar 

maka diharapkan efek positifnya akan maksimal dan efek negatifnya menjadi 

seminimal mungkin (ISFI, 2008). Oleh karena itu sebelum menggunakan obat, 

harus diketahui sifat dan cara pemakaian obat agar penggunaannya tepat dan aman 

(Depkes RI, 2008). 

Kebutuhan informasi obat erat kaitannya dengan pengetahuan dan sikap 

pengunjung apotek (Green et al., 1980). Ketidakpahaman pasien karena 

kurangnya pengetahuan terhadap terapi yang sedang dijalaninya akan 

meningkatkan ketidakpatuhan pasien dalam mengkonsumsi obatnya (Perwitasari, 

2010). Faktor tersebut biasanya karena kurangnya informasi mengenai pengobatan 

dan hal-hal tentang obat, maka pasien melakukan self-regulation terhadap terapi 

obat yang diterimanya (Depkes RIa, 2007). Pelayanan informasi obat harus benar, 

jelas, mudah dimengerti, akurat, tidak bias, etis, dan terkini sangat diperlukan 

dalam upaya penggunaan obat yang rasional oleh pasien (Vinker et al, 2007). 

Sumber informasi obat bisa didapatkan secara tulisan, verbal dan lain-lain 

(Maesadji, 2007). Sumber dalam bentuk tulisan misalnya dari bermacam-macam 
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buku pedoman seperti Informasi Spesialit Obat (ISO), Informasi Obat Nasional 

Indonesia (IONI), Farmakologi dan Terapi, serta buku-buku lainnya, bisa pula 

berupa tulisan yang diberikan bersama dengan kemasan obatnya sering disebut 

brosur obat (Depkes RI, 2006).  

Informasi obat berupa leaflet atau brosur obat merupakan jenis informasi 

obat yang paling dipercaya karena untuk saat ini merupakan jenis informasi obat 

dari industri farmasi yang penyiapannya dikontrol oleh Departemen Kesehatan RI, 

selain itu bentuknya sederhana dan mencakup semua komponen informasi obat 

yang digunakan (Maesadji, 2007). Pengaruh leaflet atau brosur obat pada 

pengetahuan pasien dan sikap telah dipelajari sebelumnya, tetapi hasilnya tidak 

konklusif. Pemanfaatan leaflet itu tergantung pada tingkat kepedulian untuk 

membaca dan tingkat pemahaman pasien terhadap informasi dalam leaflet (Vinker 

MD et al, 2007).   

Berdasarkan penelitian (Supardi, 1998) yang dilakukan kepada penduduk 

Indonesia hasilnya bahwa penyuluhan obat menggunakan leaflet obat dapat 

meningkatkan pengetahuan responden terhadap pengobatan sendiri pada 

responden perlakuan 93,2% dan pada responden kontrol yang tidak diberi 

perlakuan 12,1%. Menurut penelitian yang dilakukan (Isna, 2011) yang dilakukan 

kepada ibu-ibu PKK Desa Pecangaan Kulon Kecamatan Pecangaan Kabupaten 

Jepara menunjukkan bahwa pemberian edukasi melalui penyuluhan berpengaruh 

terhadap tingkat pengetahuan responden, sebelum dilakukan penyuluhan adalah 

sedang dengan skor rata-rata 70,45±11,75 dan sesudah dilakukan penyuluhan 

tingkat pengetahuan responden menjadi tinggi dengan skor rata-rata 76,19±10,89. 

Penelitian yang dilakukan (Supriyati, 2005) hasilnya menunjukkan bahwa 

pemberian leaflet mempengaruhi pengetahuan dan sikap penggunaan obat maag, 

tingkat pengetahuan sebelum perlakuan 20,4% sedangkan tingkat pengetahuan 

setelah pemberian leaflet meningkat menjadi 23,74%. Dari hasil penelitian diatas 

menunjukkan kesignifikanan bahwa pemberian leaflet obat  maupun edukasi dapat 

meningkatkan pengetahuan responden. 

Dilihat dari uraian di atas, maka penelitian ini dikembangkan dengan 

harapan mendapatkan gambaran perbedaan tingkat pengetahuan sebelum dan 
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sesudah pemberian informasi obat melalui leaflet obat masyarakat Desa Kupen, 

Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung yang menurut hasil wawancara 

dengan Bapak Camat (2012) dilihat dari pola demografi masyarakatnya sendiri 

dengan jumlah penduduk 4856 jiwa dengan laki-laki : perempuan = 2470 : 3886 ; 

berdasarkan umur dibagi menjadi umur balita (0-5 tahun) = 892 jiwa, usia sekolah 

(6-17 tahun) = 964 jiwa, usia produktif (18-56 tahun) = 1951 jiwa, lanjut usia 

(lebih dari 56tahun) = 1049 jiwa ; berdasarkan ketenagakerjaan mayoritas 

penduduk bermatapencaharian sebagai peternak dan petani tanaman pangan, ada 

juga yang bekerja sebagai buruh pabrik pengolahan, pabrik bangunan, sebagai 

pedagang, di rumah makan, buruh pengangkutan dan jasa. Untuk sarana 

pendidikan terdapat 2 unit TK, 2 unit SD, tidak ada unit SMP dan SMU. Untuk 

sarana dalam bidang kesehatan desa tersebut tidak ada unit Puskesmas, tidak ada 

Puskesmas pembantu, terdapat 8 unit Posyandu hanya satu minggu sekali 

diadakan, dan hanya terdapat satu Bidan Desa. Penelitian ini sekaligus dapat 

meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang obat oleh masyarakat desa 

tersebut. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut : apakah ada perbedaan tingkat pengetahuan tentang obat sebelum 

dan sesudah pemberian informasi obat dengan media leaflet pada masyarakat 

Desa Kupen, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka tujuan dilakukannya 

penelitian ini adalah :  

1. Mengetahui tingkat pengetahuan tentang obat masyarakat Desa Kupen 

Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung. 

2. Mengetahuiperbedaan tingkat pengetahuan sebelum dan sesudah pemberian 

leafletterhadap pengetahuan masyarakat Desa Kupen, Kecamatan Pringsurat, 

Kabupaten Temanggung. 
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D. Tinjauan Pustaka 

1. Informasi Obat Dengan MediaLeaflet Obat 

Informasi obat dapat diperoleh dari setiap kemasan, leaflet atau brosur 

obat. Leaflet ialah bentuk penyampaian informasi atau pesan-pesan kesehatan 

melalui lembaran yang dilipat. Isi informasi dapat dalam bentuk kalimat 

maupun gambar, atau kombinasi (Notoatmodjo, 2007). Leaflet obat adalah 

sebuah informasi obat yang disertakan secara langsung dalam kemasan obat 

yang diresepkan, berisi informasi untuk penggunaan obat dan kelas obat yang 

diresepkan. Leaflet adalah bentuk informasi tertulis obat yang paling tersedia, 

dengan tujuan agar pasien lebih memahami dan mengerti secara jelas tentang 

pengobatan (Vinker et al, 2007). 

Informasi obat berupa leaflet, kemasan, maupun brosur obat berisi : 

Nama dagang obat pada kemasan merupakan nama yang terdiri dari nama 

dagang dari industri yang memproduksinya dan nama zat aktif yang 

terkandung didalamnya; komposis merupakan informasi tentang zat aktif yang 

terkandung didalam suatu obat, bisa juga merupakan zat tunggal atau 

kombinasi dari berbagai macam zat aktif dan bahan tambahan lain; indikasi 

merupakan informasi mengenai khasiat obat untuk suatu penyakit; 

kontraindikasi merupakan informasi situasi atau keadaan dimana terapi obat 

dalam leaflet tersebut tidak dianjurkan karena dapat meningkatkan resiko 

terhadap pasien; dosis pemakaian merupakan besaran dosis yang ditentukan 

sesuai pedoman yang berlaku; aturan pakai merupakan informasi mengenai 

cara penggunaan obat yang meliputi waktu dan berapa kali obat tersebut 

digunakan; kontraindikasi (bila ada) merupakan; tanggal kadaluarsa 

merupakan tanggal yang menunjukkan bahwa sampai dengan tanggal tersebut, 

mutu dan kemurnian obat dijamin masih tetap memenuhi syarat; nomor ijin 

edar/nomor registrasi merupakan nomor yang dicantumkan sebagai tanda ijin 

beredar sah yang diberikan oleh pemerintah pada setiap kemasan obat; nomor 

kode produksi merupakan nomor kode produksi yang dikeluarkan oleh 

Industri Farmasi; nama dan alamat industri merupakan nama dan alamat 

Industri Farmasi yang memproduksi obat. 
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2. Pengetahuan Obat Bagi Masyarakat Desa Kupen. 

a. Pengertian Pengetahuan (Knowledge) 

 Pengetahuan adalah merupakan hasil tahu dan ini terjadi setelah 

orang melakukan suatu penginderaan terhadap suatu obyek tertentu. 

Penginderaan terjadi melalui panca indra manusia yakni indra 

penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, dan raba. Sebagian besar 

pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga (Notoatmodjo, 

2003). Pengetahuan tentang leaflet obat merupakan pengetahuan suatu 

individu tentang isi dalam leaflet obat (Depkes RI, 2006). 

 Pengetahuan tentang obat adalah sejauh mana subjek mengetahui 

tentang penggolangan obat, cara penggunaan obat yang benar, indikasi 

obat, kontraindikasi obat, efek samping obat, bentuk sediaan obat, waktu 

penggunaan obat, cara penyimpanan obat yang benar, dan cara 

pemusnahan obat, tanda-tanda peringatan dalam leaflet obat. 

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan 

 Tingkat pengetahuan seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor, 

antara lain (Notoatmodjo, 2002) : 

1) Umur 

Faktor umur akan menentukan pengetahuan dan sikap seseorang, jika 

umur seseorang semakin tua maka tingkat pengetahuan dan 

kekuatannyaakan lebih matang dalam dan bekerja. Semakin cukup 

umur, tingkat kematangan dan kekuatan seseorang akan lebih matang 

dalam berfikir dan bekerja. Dari segi kepercayaan masyarakat 

seseorang yang lebih dewasa akan lebih dipercaya dari orang yang 

belum cukup tinggi kedewasannya. Hal ini sebagian akibat dari 

pengalaman dan kematangan jiwanya.  

2) Tingkat Pendidikan 

Pendidikan dapat mempengaruhi seseorang termasuk juga perilaku 

seseorang akan pola hidup terutama dalam memotivasi untuk sikap 

berperan serta dalam pembangunan kesehatan. Makin tinggi tingkat 

pendidikan seseorang maka semakin mudah menerima informasi 
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sehingga makin banyak pula pengetahuannya, sebaliknya pendidikan 

yang kurang akan menghambat perkembangan sikap seseorang 

terhadap nilai-nilai yang baru dipoerkenalkan.  

3) Pengalaman 

Pengalaman merupakan sumber pengetahuan dan sumber pengalaman 

itu merupakan suatu cara untuk memperoleh kebenaran, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa semakin banyak pengalaman maka 

pengetahuan yang didapat seseorang semakin baik. 

4) Status Ekonomi 

Status ekonomi atau penghasilan rendah akan berhubungan dengan 

kurangnya pemanfaatan pelayanan kesehatan yang ada mungkin 

karena tidak mempunyai cukup uang untuk membeli obat atau 

memperoleh pendidikan yang lebih tinggi. 

 

3. Obat 

a. Pengertian Obat 

Obat merupakan semua zat baik kimiawi, hewani, maupun nabati 

yang dalam dosis layak dapat menyembuhkan, meringankan atau 

mencegah atau mencegah penyakit berikut gejalanya (Tjay, 2006). Obat 

merupakan sediaan atau paduan bahan-bahan yang siap untuk digunakan 

untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan 

patofisiologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, 

penyembuhan, pemulihan, peningkatan, kesehatan dan kontrasepsi 

(Depkes RI, 2005). Obat adalah suatu zat yang digunakan untuk diagnosis, 

melunakkan, penyembuhan atau pencegahan penyakit pada manusia atau 

hewan (Anief, 2000).  

Pada dasarnya obat merupakan bahan yang hanya dengan takaran 

tertentu dan dengan penggunaan yang tepat dapat dimanfaatkan untuk 

mendiagnosa, mencegah penyakit, menyembuhkan atau memelihara 

kesehatan (Depkes RIa, 2007). 
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b. Penggolongan Obat 

Obat pada umumnya digolongkan menjadi empat golongan 

(Depkes RI, 2006): 

1) Obat Bebas 

Merupakan obat yang ditandai dengan lingkaran berwarna hijau 

dengan tepi lingkaran berwarna hitam. Obat bebas umumnya berupa 

suplemen vitamin dan mineral, obat gosok, beberapa analgetik-

antipyretik, dan beberapa antasida. Obat golongan ini dapat dibeli 

bebas di Apotek, toko obat, toko kelontong, warung. 

2) Obat Bebas Terbatas 

Merupakan obat yang ditandai dengan lingkaran berwarna 

birudengan tepi lingkaran berwarna hitam. Obat-obat yang umumnya 

masuk ke dalam golongan ini antara lain obat batuk, obat influenza, 

obat penghilang rasa sakit dan penurun panas pada saat demam 

(analgetik-antipyretik), beberapa suplemen vitamin dan mineral, dan 

obat-obat antiseptika, obat tetes mata untuk iritasi ringan. Obat 

golongan ini hanya dapat dibeli di Apotek dan toko obat berizin.  

3) Obat Keras 

Merupakan obat yang pada kemasannya ditandai dengan lingkaran 

yang didalamnya terdapat huruf K berwarna merah yang menyentuh 

tepi lingkaran yang berwarna hitam. Obat keras merupakan obat yang 

hanya bisa didapatkan dengan resep dokter. Obat-obat yang umumnya 

masuk ke dalam golongan ini antara lain obat jantung, obat darah 

tinggi/hipertensi, obat darah rendah/antihipotensi, obat diabetes, 

hormon, antibiotik, dan beberapa obat lambung. Obat golongan ini 

hanya dapat di Apotek dengan resep dokter. 

4) Obat Narkotika  

Merupakan zat atau obatyang berasal dari tanaman ataubukan 

tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan 

penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi 

sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan 
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ketergantungan. Obat ini padakemasannya ditandai dengan lingkaran 

yang didalamnya terdapat palang (+) berwarna merah. 

Obat Narkotika bersifat adiksi dan penggunaannya diawasi dengan 

ketat, sehingga obat golongan narkotika hanya diperoleh di Apotek 

dengan resep dokter asli (tidak dapat menggunakan kopi resep). 

Contoh obat narkotika antara lain : opium, coca, ganja, morfin, 

heroin, dan lain sebagainya. Dalam bidang kesehatan, obat-obat 

narkotika biasa digunakan sebagai anestesi/obat bius, dan 

analgetik/obat penghilang rasa sakit. 

c. Cara Penggunaan Obat 

Penggunaan obat diharapkan agar dapat memperoleh kesembuhan 

dari penyakit yang diderita. Perlu diperhatikan agar penggunaan itu tepat 

sesuai dengan ketentuan-ketentuan, sebab bila salah penggunaan obat 

dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Dikatakan bahwa obat 

dapat memberi kesembuhan dari penyakit bila digunakan untuk penyakit 

yang cocok dengan dosis yang tepat dan cara pemakaian yang tepat 

(Anief, 2000). 

Cara pemberian obat serta tujuan penggunaannya adalah sebagai 

berikut (Anief, 2000) : 

1) Oral 

Obat yang cara penggunaannya masuk melalui mulut. 

Keuntungannya relatif aman, praktis, ekonomis. Kerugiannya timbul 

efek lambat; tidak bermanfaat untuk pasien yang sering muntah, diare, 

tidak sadar, tidak kooperatif; untuk obat iritatif dan rasa tidak enak 

penggunaannya terbatas; obat yang inaktif/terurai oleh cairan 

lambung/usus tidak bermanfaat (penisilin G, insulin); obat absorpsi 

tidak teratur. 

Untuk tujuan terapi serta efek sistematik yang dikehendaki, 

penggunaan oral adalah yang paling menyenangkan dan murah, serta 

umumnya paling aman. Hanya beberapa obat yang mengalami 

perusakan oleh cairan lambung atau usus. Pada keadaan pasien 
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muntah-muntah, koma, atau dikehendaki onset yang cepat, penggunaan 

obat melalui oral tidak dapat dipakai. 

2) Sublingual 

Cara penggunaannya, obat ditaruh dibawah lidah. Tujuannya 

supaya efeknya lebih cepat karena pembuluh darah bawah lidah 

merupakan pusat sakit. Misalnya pada kasus pasien jantung. 

Keuntungan cara ini efek obat cepat serta kerusakan obat di saluran 

cerna dan metabolisme di dinding usus dan hati dapat dihindari (tidak 

lewat vena porta). 

3) Inhalasi 

Penggunaannya dengan cara disemprot (ke mulut). Misalnya 

obat asma. Keuntungannya yaitu absorpsi terjadi cepat dan homogen, 

kadar obat dapat dikontrol, terhindar dari efek lintas pertama, dapat 

diberikan langsung pada bronkus. Kerugiannya yaitu, diperlukan alat 

dan metoda khusus, sukar mengatur dosis, sering mengiritasi epitel 

paru-sekresi saluran nafas, toksisitas pada jantung. 

Dalam inhalasi, obat dalam keadaan gas atau uap yang akan 

diabsorpsi sangat cepat melalui alveoli paru-paru dan membran 

mukosa pada perjalanan pemafasan. 

4) Rektal 

Cara penggunaannya melalui dubur atau anus. Tujuannya 

mempercepat kerja obat serta sifatnya lokal dan sistemik. Obat oral 

sulit/ tidak dapat dilakukan karena iritasi lambung, terurai di lambung, 

terjadi efek lintas pertama. Contoh, asetosal, parasetamol, indometasin, 

teofilin, barbiturat. 

5) Pervaginal 

Bentuknya hampir sama dengan obat rektal, dimasukkan ke 

vagina, langsung ke pusat sasar. Misalnya untuk keputihan atau jamur 

6) Parenteral 

Digunakan tanpa melalui mulut, atau dapat dikatakan obat 

dimasukkan ke dalam tubuh selain saluran cerna. Tujuannya tanpa 
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melalui saluran pencernaan dan langsung ke pembuluh darah. 

Misalnya suntikan atau insulin. Efeknya biar langsung sampai sasaran. 

Keuntungannya yaitu dapat untuk pasien yang tidak sadar, sering 

muntah, diare, yang sulit menelan/pasien yang tidak kooperatif; dapat 

untuk obat yang mengiritasi lambung; dapat menghindari kerusakan 

obat di saluran cerna dan hati; bekerja cepat dan dosis ekonomis. 

Kelemahannya yaitu kurang aman, tidak disukai pasien, berbahaya 

(suntikan-infeksi). 

Istilah injeksi termasuk semua bentuk obat yang digunakan 

secara parenteral, termasuk infus. Injeksi dapat berupa larutan, 

suspensi, atau emulsi. Apabila obatnya tidak stabil dalam cairan, maka 

dibuat dalam bentuk kering. Bila mau dipakai baru ditambah aqua 

steril untuk memperoleh larutan atau suspensi injeksi. 

7) Topikal/lokal 

Obat yang sifatnya lokal. Misalnya tetes mata, tetes telinga, dan 

juga salep. 

d. Efek Samping Obat 

Disamping efek pengobatan yang diinginkan, obat dapat 

menimbulkan efek yang tidak diinginkan. Efek yang tidak diinginkan 

tersebut seringkali dikenal dengan istilah efek samping obat 

yangmerupakan setiap respons obat yang merugikan dan tidak diharapkan 

serta terjadi pada manusia karena penggunaan obat dengan dosis atau 

takaran normal (Depkes RIb, 2007). 

Monitoring Efek Samping Obat (MESO) adalah suatu sistem 

pencatatan, analisis dan evaluasi mengenai setiap efek samping yang 

timbul saat pemakaian obat untuk manusia. Maksud dan tujuan MESO 

adalah untuk sedini mungkin memperoleh informasi baru mengenai efek 

samping obat, tingkat kegawatan, frekuensi kejadiannya, sehingga dapat 

segera dilakukan tindak lanjut yang diperlukan, seperti penarikan obat 

yang bersangkutan dari peredaran; pembatasan penggunaan obat, 

misalnya perubahan golongan obat; pembatasan indikasi; perubahan 
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penandaan; dan tindakan lain yang dianggap perlu untuk pengamanan atau 

penyesuaian penggunaan obat (Sirait, 2001). 

e. Waktu Penggunaan Obat 

Berikut ini susunan beberapa golongan obat yang harus diminum 

sebelum makan, beberapa golongan obat tertentu yang harus diminum 

pada pagi hari, dan beberapa golongan obat tertentu yang harus diminum 

pada malam hari. 

1) Golongan obat yang harus diminum sebelum makan(1jam sebelum 

makan) (Depkes RIb, 2007) : 

a) Obat kuras yang bekerjanya cepat seperti garam Inggris.  

b) Obat cacing. 

c) Obat maag. 

d) Obat-obat yang terurai oleh asam lambung, seperti Penisilin G, 

Eritromisin. 

2) Golongan obat yang harus diminum sesudah makan (1-2jam setelah 

makan) (Depkes RIb, 2007) : 

a) Obat-obat yang dapat merangsang selaput lendir lambung, seperti 

asetosal, tetrasiklin, kloramfenikol, dan minyak ikan. 

b) Obat-obat untuk tekanan darah tinggi dan obat-obat untuk 

kencingmanis. 

3) Golongan obat yang dapat juga diminum sewaktu makan (Depkes RIb, 

2007) : 

a) Golongan obat ini adalah obat yang membantu pencernaan 

(digestants) seperti Disflatyl dan enzim-enzim vitazym, librozym, 

cotazym-combizyn. 

4) Golongan obat yang sebaiknya diminum di pagi hari (Depkes RIb, 

2007) : 

a) Golongan obat diuretika (memperlancar air kencing) seperti 

HCT,navidrex, dll. Sebab bila obat ini diminum pada malam 

hari penderita akan terganggu karena harus sering buang air kecil. 
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b) Obat kuras yang bekerjanya cepat , misalnya digunakan pada 

saatakan operasi, atau sebagai pencahar. 

5) Golongan obat yang sebaiknya diminum di waktu malam hari 

(Depkes RIb, 2007) : 

a) Obat tidur. 

b) Obat keras yang bekerjanya lambat, biasanya diminum 

sebelumtidur. 

Dari uraian diatas, jelaslah bahwa tidak boleh minum sembarang 

obat, sebab hampir setiap obat mempunyai kerja sampingan (efeksamping) 

yang tidak diharapkan. 

f. Bentuk Sediaan Obat 

Bentuk sediaan adalah bentuk obat sesuai proses pembuatan obat 

tersebut dalam bentuk seperti yang akan digunakan. 

Bentuk-bentuk obat serta tujuan penggunaannya antara lain 

adalah sebagai berikut:  

1) Pulvis (Serbuk) 

Merupakan campuran kering bahan obat atau zat kimia yang 

dihaluskan, ditunjukkan untuk pemakaian luar. 

2) Pulveres 

Merupakan serbuk yang dibagi dalam bobot yang lebih kurang sama, 

dibungkus menggunakan bahan pengemas yang cocok untuk sekali 

minum. 

3) Tablet (Compressi) 

Merupakan sediaan padat kompak dibuat secara kempa cetak 

dalam bentuk tabung pipih atau sirkuler kedua permukaan rata atau 

cembung mengandung satu jenis obat atau lebih dengan atau tanpa 

bahan tambahan. 

4) Pilulae (PIL) 

Merupakan bentuk sediaan padat bundar dan kecil 

mengandung bahan obat dan dimaksudkan untuk pemakaian oral. Saat 
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ini sudah jarang ditemukan karena tergusur tablet dan kapsul. Masih 

banyak ditemukan pada seduhan jamu. 

5) Capsulae (Kapsul) 

Merupakan sediaan padat yang terdiri dari obat dalam 

cangkang keras atau lunak yang dapat larut. 

6) Solutiones (Larutan) 

Merupakan sediaan cair yang mengandung satu atau lebih zat 

kimia yang dapat larut, biasanya dilarutkan dalam air, yang karena 

bahan-bahannya, cara peracikan atau penggunaannya, tidak 

dimasukkan dalam golongan produk lainnya. Dapat juga dikatakan 

sediaan cair yang mengandung satu atau lebih zat kimia yang larut, 

misalnya terdispersi secara molekuler dalam pelarut yang sesuai atau 

campuran pelarut yang saling bercampur. Cara penggunaannya yaitu 

larutan oral (diminum) dan larutan topikal (kulit). 

7) Suspensi 

Merupakan sediaan cair yang mengandung partikel padat tidak 

larut terdispersi dalam fase cair. Macam suspensi antara lain: 

suspensi oral (juga termasuk susu/magma), suspensi topikal 

(penggunaan pada kulit), suspensi tetes telinga (telinga bagian luar), 

suspensi optalmik, suspensi sirup kering. 

8) Emulsi 

Merupakan sediaan berupa campuran dari dua fase cairan 

dalam sistem dispersi, fase cairan yang satu terdispersi sangat halus 

dan merata dalam fase cairan lainnya, umumnya distabilkan oleh 

zat pengemulsi. 

9) Infusa 

Merupakan sediaan cair yang dibuat dengan mengekstraksi 

simplisia nabati dengan air pada suhu 90°C selama 15 menit. 

10) Unguenta (Salep) 

Merupakan sediaan setengah padat ditujukan untuk pemakaian 

topikal pada kulit atau selaput lendir. Dapat juga dikatakan sediaan 
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setengah padat yang mudah dioleskan dan digunakan sebagai obat 

luar. Bahan obat harus larut atau terdispersi homogen dalam dasar 

salep yang cocok. 

11) Suppositoria 

Merupakan sediaan padat dalam berbagai bobot dan bentuk, 

yang diberikan melalui rektal, vagina atau uretra, umumnya meleleh, 

melunak atau melarut pada suhu tubuh.  

12) Inhalasi 

Sediaan obat yang berbentuk larutan atau suspensi, terdiri dari 

satu atau lebih bahan obat yang diberikan melalui saluran nafas 

(hidung atau mulut) yang akan berefek lokal atau sistemik. 

13) Injectiones (Injeksi) 

Merupakan sediaan steril berupa larutan, emulsi atau suspensi 

atau serbuk yang harus dilarutkan atau disuspensikan lebih dahulu 

sebelum digunakan, yang disuntikkan ke dalam kulit atau melalui 

kulit atau selaput lendir. 

g. Penyimpanan obat 

Penyimpanan obat yang tidak tepat dapat merusak zat aktifnya, 

sehingga akan hilang khasiatnya bahkan mungkin bisa berbahaya bagi 

kesehatan. Kebanyakan dari masyarakat setelah memperoleh obat dari 

dokter maupun dari apotek tidak memperhatikan cara penyimpanan obat 

yang baik. Cara menyimpan obat yang baik adalah : 

1) Dijauhkan dari jangkauan anak-anak. 

2) Obat disimpan dalam tempat aslinya dan dalam wadah 

yangtertutup rapat. Kemasan botol yang satu jangan diganti ke 

botollain. 

3) Obat disimpan ditempat yang sejuk dan dihindarkan dari sinar 

matahari langsung. 

4) Kapsul atau tablet jangan disimpan di tempat panas atau lembab 

karena dapat menyebabkan obat tersebut rusak. 

5) Kapsul dan tablet jangan dicampur dalam satu wadah 



15 
 

6) Obat tertentu seperti bentuk gel, suppositoria disimpan dikukas 

7) Penyimpanan obat minum dipisahkan dengan obat luar. 

8) Obat dalam bentuk cair jangan disimpan dalam lemari pendingin 

kecuali disebutkan pada etiket atau kemasan obat. 

9) Obat dalam bentuk cair dihindarkan agar tidak menjadi beku. 

10) Obat jangan ditinggalkan di dalam mobil dalam jangka waktu 

yanglama karena perubahan suhu dapat merusak obat.Obat yang telah 

kadaluarsa jangan disimpan (Mansjoer, 2001). 

h. Pemusnahan obat 

Obat dimusnahkan jika telah lewat tanggal kadaluwarsanya, label 

obat tidak terbaca lagi, warna dan penampakannya sudah berubah, cairan 

yang jernih sudah menjadi keruh. Cara memusnahkan obat 

adalah(Wahyuni,2010): 

1) Obat yang sudah tidak dipakai atau digunakan tidak boleh dibuang di 

tempat sampah. 

2) Sebelum dibuang obat dibuka dari kemasannya dan isinyadihancurkan 

(jika berbentuk padat) atau dikosongkan dari wadahnyajika bentuknya 

cair atau semi padat (salep, krim). 

3) Sediaan cair yang mengandung antibiotik jangan dibuang di 

jamban,karena dapat membunuh bakteri penghancur. 

 

E. Landasan Teori 

Informasi obat merupakan informasi mengenai obat terutama obat-obat 

baru (Sitepu, 2008). Leaflet obat adalah sebuah informasi obat yang disertakan 

secara langsung dalam kemasan obat yang diresepkan, berisi informasi untuk 

penggunaan obat dan kelas obat yang diresepkan. Leaflet adalah bentuk informasi 

tertulis obat yang paling tersedia, dengan tujuan agar pasien lebih memahami dan 

mengerti secara jelas tentang pengobatan (Vinker et al, 2007). Pemberian leaflet 

dapat meningkatkan pengetahuan tentang pengobatan sendiri yang sesuai dengan 

aturan (Supardi, 1998). 
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Pemberian leaflet dimaksudkan untuk lebih meningkatkan pengetahuan 

tentang spesifikasi obat (indikasi, kontraindikasi, efek samping obat, aturan pakai, 

dosis), penggolangan obat, cara penggunaan obat yang benar, efek samping obat, 

waktu penggunaan obat, bentuk sediaan obat, cara penyimpanan obat yang benar, 

dan cara pemusnahan obat (Mubarak, 2007). Sehingga peneliti bermaksud untuk 

menggunakan leaflet sebagai alat ukur untuk melihat perbedaan tingkat 

pengetahuan sebelum dan sesudah pemerian informasi obat. 

 

F. Hipotesis 

Ada perbedaan tingkat pengetahuan tentang obat sebelum dan sesudah 

pemberian informasi dengan medialeafletpada masyarakat Desa Kupen, 

Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung. 

Hipotesis nol (Ho) : tidak ada perbedaan antara pre-test denga post-test 

atau tidak ada perbedaan tingkat pengetahuan tentang obat sebelum dan sesudah 

pemberian informasi obat dengan media leaflet kepada masyarakat Desa Kupen, 

Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung. 

Hipotesis alternatif (Ha) : ada perbedaan antara pre-test dengan post-test 

atau ada perbedaan tingkat pengetahuan tentang obat sebelum dan sesudah 

pemberian informasi obat dengan media leaflet kepada masyarakat Desa Kupen, 

Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung. 

 

 


