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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

  
A. Latar Belakang Masalah 

 

Pengobatan sendiri menurut definisi WHO merupakan aktivitas yang 

dilakukan individu, keluarga, dan masyarakat dengan tujuan meningkatkan 

kesehatan, mencegah penyakit, membatasi penyakit, dan memulihkan kesehatan. 

Aktivitas ini dapat diawali oleh individu itu sendiri atau direkomendasikan oleh 

tenaga kesehatan profesional (Berardi et al., 2004). Sementara itu, peran 

pengobatan sendiri adalah untuk menanggulangi secara cepat dan efektif keluhan 

yang tidak memerlukan konsultasi medis, mengurangi beban pelayanan kesehatan 

pada keterbatasan sumber daya dan tenaga, serta meningkatkan keterjangkauan 

masyarakat yang jauh dari pelayanan kesehatan (Anonim, 1988). Masyarakat 

melakukan pengobatan sendiri dengan alasan sakit ringan, hemat biaya, dan hemat 

waktu, serta sifatnya sementara, yaitu penanggulangan pertama sebelum berobat 

ke Puskesmas atau Mantri. Pengobatan sendiri yang benar (sesuai dengan aturan) 

masih rendah karena umumnya masyarakat membeli obat secara eceran sehingga 

tidak dapat membaca keterangan yang tercantum pada kemasan obat (Supardi dan 

Notosiswoyo, 2005). 

Prevalensi penduduk Indonesia yang sakit selama sebulan terakhir 

sebelum survei dilakukan adalah sebanyak 30,90% dengan prevalensi terendah 

untuk tiap provinsi adalah sebanyak 21,03% di provinsi Jambi. Upaya pencarian 

pengobatan yang dilakukan masyarakat yang mengeluh sakit sebagian besar 
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adalah pengobatan sendiri (65,01%), sedangkan yang memilih untuk berobat jalan 

hanya sebesar 44,14% dari seluruh penduduk yang memiliki keluhan kesehatan 

selama sebulan terakhir sebelum survei dilakukan (Anonim
b
, 2008). Sisanya 

mencari pengobatan antara lain ke Puskesmas, paramedis, dokter praktek, Rumah 

Sakit, Balai Pengobatan, dan pengobatan tradisional (Anonim, 2005). Untuk 

mengatasi keluhan tersebut, sekitar 63,58% masyarakat perkotaan melakukan 

pengobatan sendiri menggunakan obat modern maupun obat tradisional pada 

tindakan pertama, sedangkan di daerah pedesaan mencapai 66,03% (Anonim
b
, 

2008). 

Jumlah produk obat yang dijual bebas (OTC = Over-the-Counter) yang 

beredar di negara Amerika Serikat pada tahun 1997 diperkirakan mencapai lebih 

dari 125.000 macam dari sekitar 700 jenis bahan aktif dalam berbagai macam 

bentuk dan kombinasi (Koda-Kimble dan Corelli, 2001). Sementara itu, di 

Indonesia sampai sekarang telah beredar hampir 300 merek dagang obat nyeri-

demam dari sekitar 28 nama generik (Anonim, 2003). Hasil statistik penjualan 

OTC tahun 2001-2002 menunjukan bahwa 10 kategori peringkat teratas penjualan 

OTC mencakup batuk & pilek, penghilang nyeri, antasida, laksative, PPPK, 

penghenti merokok (smoking cessation), perawatan mata, perawatan kaki, jerawat, 

dan anti diare (Berardi et al., 2004). 

Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional 2001 menunjukkan bahwa keluhan 

terbanyak penduduk Indonesia yang mengeluh sakit selama sebulan sebelum 

survei dilakukan mencakup demam, sakit kepala, batuk, dan pilek (Anonim
a
, 

2002). Hal ini sesuai dengan temuan Crooks dan Christopher (1979) yang 
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menyatakan bahwa keluhan yang banyak ditanggulangi dengan pengobatan 

sendiri adalah demam 94%, sakit kepala 83%, gangguan saluran pencernaan 81%, 

dan gangguan saluran pernapasan 78% (Supardi dan Raharni, 2006). 

Delanggu adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, 

Indonesia. Kecamatan Delanggu ini mempunyai 16 desa/kelurahan dengan total 

jumlah penduduk sebanyak 45.775 orang yang terdiri dari 1 orang WNA dan 

45.774 orang WNI, serta luas daerahnya sebesar 18,78 hektar dengan kepadatan 

sebesar 2.437 orang/hektar. Dari total jumlah penduduk tersebut, sebanyak 22.457 

orang adalah laki-laki dan 23.317 orang adalah perempuan. Kecamatan Delanggu 

terletak di jalan raya utama antara Yogyakarta dan Surakarta, sehingga 

perekonomian daerah ini bisa tumbuh dengan pesat (Anonim
a
, 2008). Data yang 

diperoleh dari salah satu apotek terlaris di Kecamatan Delanggu ini menunjukkan 

bahwa selama tahun 2008 jumlah pasien yang datang di apotek tersebut mencapai 

kurang lebih 100 orang/hari, dengan jumlah pasien yang membeli obat bebas 

maupun obat bebas terbatas sebanyak kurang lebih 60 orang/hari (Mawardi, 

2009). 

Mengingat cukup besar persentase masyarakat yang melakukan 

pengobatan sendiri dan semakin banyak jumlah obat bebas maupun obat bebas 

terbatas yang beredar, maka penelitian ini diperlukan untuk mengetahui 

bagaimana pola pemilihan obat sakit kepala pada konsumen yang datang di enam 

apotek di wilayah Kecamatan Delanggu dan sejauh mana tingkat pengetahuan 

masyarakat tentang obat sakit kepala yang dikonsumsi. 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan di atas, dapat dirumuskan 

permasalahan yaitu: Bagaimanakah pola pemilihan obat sakit kepala pada 

konsumen yang datang di enam apotek di Kecamatan Delanggu berdasarkan 

karakteristik konsumen, pemilihan obat serta cara mendapatkan obatnya? 

 

                                   C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pola pemilihan obat 

sakit kepala pada konsumen yang datang di enam apotek di Kecamatan Delanggu 

berdasarkan karakteristik konsumen, pemilihan obat serta cara mendapatkan 

obatnya. 

 

E. Tinjauan Pustaka 

1. Pengobatan sendiri 

Pengobatan sendiri adalah penggunaan obat oleh masyarakat untuk tujuan 

pengobatan sakit ringan (mild illnesses), tanpa resep atau intervensi dokter 

(Shankar et al., 2002). 

Pengobatan sendiri dalam hal ini dibatasi hanya untuk obat-obat modern, 

yaitu obat bebas dan obat bebas terbatas. Keuntungan pengobatan sendiri 

menggunakan obat bebas dan obat bebas terbatas antara lain: aman bila digunakan 

sesuai dengan aturan, efektif untuk 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 
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keterbatasan jumlah tenaga dan sarana kesehatan di masyarakat (Holt dan Edwin, 

1986). 

2. Obat dan penggolongannya 

  Obat adalah bahan atau paduan bahan-bahan yang siap digunakan untuk 

mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam 

rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan 

kesehatan dan kontrasepsi (Anonim, 1992). 

Obat dapat dibagi menjadi 4 golongan, yaitu: 

a. Obat Bebas 

Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa 

resep dokter. Tanda khusus pada kemasan dan etiket obat bebas adalah 

lingkaran hijau dengan garis tepi berwarna hitam. 

Contoh: Parasetamol. 

b. Obat Bebas Terbatas 

Obat bebas terbatas adalah obat yang sebenarnya termasuk obat keras 

tetapi masih dapat dijual atau dibeli bebas tanpa resep dokter, dan disertai 

dengan tanda peringatan. Tanda khusus pada kemasan dan etiket obat 

bebas terbatas adalah lingkaran biru dengan garis tepi berwarna hitam. 

Contoh: CTM. 

c. Obat Keras dan Psikotropika   

Obat keras adalah obat yang hanya dapat dibeli di apotek dengan resep 

dokter. Tanda khusus pada kemasan dan etiket adalah huruf K dalam 

lingkaran merah dengan garis tepi berwarna hitam. 
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Contoh: Asam Mefenamat. 

Obat psikotropika adalah obat keras baik alamiah maupun sintetis bukan 

narkotik, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada 

susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas 

mental dan perilaku. 

Contoh: Diazepam, Phenobarbital. 

d. Obat Narkotika 

Obat narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman 

baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan 

atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai 

menghilangkan rasa nyeri dan menimbulkan ketergantungan. 

Contoh: Morfin, Petidin. 

(Muchid dkk., 2006) 

3. Patofisiologi nyeri dan demam 

a. Patofisiologi nyeri  

Nyeri merupakan suatu gejala yang menunjukkan adanya gangguan-

gangguan di tubuh seperti peradangan, infeksi dan kejang otot. Contoh: nyeri 

karena sakit kepala, nyeri haid, nyeri otot, nyeri karena sakit gigi, dan lain-lain 

(Muchid dkk., 2006). Keluhan sakit atau pain merupakan simtom dari berbagai 

kelainan tubuh, termasuk diantaranya nyeri muskuloskeletal, misal: rematik, 

spondilitis dan ischialgia (Arbie, 2003). 

Rasa nyeri disebabkan rangsang mekanis atau kimiawi, kalor atau listrik, 

yang dapat menimbulkan kerusakan jaringan dan melepaskan zat yang disebut 
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mediator nyeri (pengantara). Zat ini merangsang reseptor nyeri yang letaknya 

pada ujung syaraf bebas di kulit, selaput lendir dan jaringan lain. Dari tempat ini 

rangsang dialirkan melalui syaraf sensoris ke S.S.P (susunan syaraf pusat), 

melalui sumsum tulang belakang ke talamus (optikus) kemudian ke pusat nyeri 

dalam otak besar, dimana rangsang terasa sebagai nyeri (Anief, 1996). 

 Sebagai mediator nyeri adalah: Histamin, Serotonin, Plasmokinin (antara 

lain Bradikinin), Prostaglandin, Ion kalium (Anief, 1996). 

b. Patofisiologi demam 

Demam bukan merupakan suatu penyakit, tetapi hanyalah merupakan 

gejala dari suatu penyakit. Suhu tubuh normal adalah 37°C. Apabila suhu tubuh 

lebih dari 37,2°C pada pagi hari dan lebih dari 37,7°C pada sore hari berarti 

demam. Demam umumnya disebabkan oleh infeksi dan non infeksi. Penyebab 

infeksi antara lain kuman, virus, parasit, atau mikroorganisme lain. Contoh: 

radang tenggorokan, cacar air, campak, dan lain-lain. Penyebab non infeksi antara 

lain dehidrasi pada anak dan lansia, alergi, stres, trauma, dan lain-lain (Muchid 

dkk., 2006). 

4. Sakit Kepala 

 Sakit kepala mungkin merupakan gejala dari suatu proses patologis yang 

jelas atau bisa terjadi tanpa sebab yang mendasar. Pada tahun 2004, the 

International Headache Society (IHS) memperbaharui sistem klasifikasi dan 

kriteria diagnostik untuk sakit kepala, cranial neuralgias, dan facial pain. Untuk 

memudahkan hasil diagnosa dalam praktek klinis dan riset, HIS menggolongkan 

sakit kepala menjadi 2, yaitu: 
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a. Gangguan sakit kepala primer, yang dibedakan lagi menjadi 3 yaitu: 

1) Tension-type Headache 

2) Migraine Headache 

3) Cluster Headache 

b. Gangguan sakit kepala sekunder, yang merupakan gejala dari penyakit 

organik. 

(Herndon dan King, 2005) 

5. Analgetik-antipiretik 

Analgetik adalah obat yang mengurangi atau melenyapkan rasa nyeri tanpa 

menghilangkan kesadaran. Antipiretik adalah obat yang menurunkan suhu tubuh 

yang tinggi. Kebanyakan analgetik juga memberi efek antipiretik. Tetapi 

sebaliknya antipiretik juga dapat mengurangi rasa sakit yang diderita (Anief, 

1997). Jadi analgetik-antipiretik adalah obat yang mengurangi rasa nyeri dan 

serentak menurunkan suhu tubuh yang tinggi (Anief, 1996). 

Atas dasar farmakologisnya, analgetika dibagi dalam dua kelompok besar, 

yakni: 

a. Analgetika perifer (non-narkotik),yang terdiri dari obat-obat yang tidak 

bersifat narkotik dan tidak bekerja sentral. 

b. Analgetik narkotik khusus digunakan untuk menghalau rasa nyeri hebat, 

seperti pada fractura dan kanker (Tjay dan Rahardja, 2002). 

6. Perilaku kesehatan 

 Perilaku kesehatan adalah respon seseorang terhadap stimulus yang 

berkaitan dengan sakit dan penyakit, sistem pelayanan kesehatan, makanan, serta 

8 



 

 

lingkungan. Batasan ini mempunyai dua unsur pokok, yakni respon dan stimulus 

atau perangsangan. Respon atau reaksi manusia (organisme) bersifat pasif 

(pengetahuan, persepsi, dan sikap) dan bersifat aktif (tindakan yang nyata atau 

practice). Sedangkan stimulus atau rangsangan terdiri empat unsur pokok, yaitu: 

sakit dan penyakit, sistem pelayanan kesehatan, makanan dan lingkungan 

(Notoatmodjo, 2003). 

7. Model perilaku konsumen 

Perilaku konsumen (consumen behaviour) didefinisikan sebagai studi 

tentang unit pembelian (buying units) dan proses pertukaran yang melibatkan 

perolehan konsumsi dan pembuangan barang, jasa, pengalaman, serta ide-ide. 

Disini dengan istilah unit pembelian (buying units) dan tidak mungkin istilah 

konsumen hal ini karena pembelian dilakukan oleh kelompok maupun individu 

(Mowen dan Mirror, 2002). 

Model perilaku konsumen memiliki lima komponen utama, yaitu unit 

pembelian, proses pertukaran, strategi pemasaran, pengaruh individu, dan 

pengaruh lingkungan. Unit pembelian (buying units) adalah para konsumen untuk 

produk, jasa, pengalaman dan ide yang ditawarkan oleh pemasar. Mereka 

berhubungan dengan pemasar melalui pertukaran unit pembelian ini terdiri dari 

individu, keluarga atau kelompok yang memutuskan untuk membeli (Mowen dan 

Mirror, 2002). 

  Model perilaku konsumen menghubungkan unit pembelian baik 

untuk pengaruh individu maupun pengaruh lingkungan. Faktor-faktor pengaruh 

individu (individu influence factors) adalah proses psikologi yang mempengaruhi 
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para individu dalam memperoleh, mengkonsumsi, serta menerima barang, jasa, 

dan pengalaman. Faktor-faktor pengaruh lingkungan (environmental influence 

factors) adalah faktor-faktor diluar individu yang mempengaruhi konsumen 

individu, unit pengambilan keputusan, dan para pemasar (Mowen dan Mirror, 

2002). 
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