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Swamedikasi adalah pemilihan dan penggunaan obat modern, herbal, 

maupun obat tradisional oleh seseorang untuk mengobati penyakit ataupun 
gejala penyakit (WHO, 1998). Menurut penelitian Shveta dan Jagmohan 
(2011), bahwa golongan obat yang sering digunakan saat swamedikasi 
adalah golongan obat Anti Inflamasi Non Steroid (AINS). Perilaku dalam 
melakukan swamedikasi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut teori 
Green, terdapat 3 faktor utama yang mempengaruhi perilaku seseorang 
yaitu faktor predisposisi, faktor pemungkin atau faktor pendorong, dan 
faktor penguat. Pengetahuan merupakan salah satu faktor yang 
mempengaruhi perilaku seseorang dan termasuk dalam faktor predisposisi  
(Notoatmodjo, 2012b). Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui 
bagaimana pengaruh pengetahuan terhadap perilaku swamedikasi obat Anti 
Inflamasi Non Steroid pada etnis Jawa di Surabaya.  

Penelitian ini bersifat analitis dengan desain penelitian cross 
sectional. Teknik pengambilan sampel penelitian ini secara purposive 
sampling yaitu di kecamatan Tambaksari. Instrumen yang digunakan adalah 
kuesioner yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Penelitian dilakukan 
dengan memberikan kuesioner kepada 100 responden yang memenuhi 
kriteria inklusi. Data yang diambil dalam penelitian ini meliputi data 
demografi, perilaku (pemilihan dan penggunaan obat AINS) dan 
pengetahuan responden (swamedikasi dan obat AINS). Selanjutnya 
dilakukan analisis data dengan analisis regresi menggunakan program 
SPSS. 

Dari hasil penelitian, diperoleh penilaian bahwa 40% responden 
mempunyai pengetahuan cukup baik. Sedangkan pada penilaian perilaku 
diperoleh 72% responden mempunyai perilaku yang tepat. Dari hasil 
analisis regresi didapatkan persamaan regresi y = 0,212x + 4,713 dimana x 
adalah pengetahuan  dan y adalah perilaku. Besarnya pengaruh pengetahuan 
terhadap perilaku swamedikasi obat AINS dapat dilihat dari nilai R square 
yaitu 20,2%. Tingkat signifikansi yang diperoleh adalah 0.000 dan dapat 
diartikan bahwa ada pengaruh pengetahuan terhadap perilaku swamedikasi 
obat Anti Inflamasi Non Steroid pada etnis Jawa di Surabaya. 
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