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ABSTRAK 

 

Latar belakang :  Swamedikasi semakin  dikenal luas di masyarakat dalam deka-

de terakhir.  Walaupun demikian,  sulit untuk mengatakan bahwa swamedikasi 

rasional telah  dilakukan di masyarakat. Praktik swamedikasi rasional tidak 

sepenuhnya dilaksanakan terutama di Surabaya, hal ini  dapat menyebabkan 

masalah terapi obat. 

Tujuan: Tujuan penelitian untuk menghasilkan pemodelan  perilaku swamedikasi 

rasional  obat Anti inflamasi Non Steroid (AINS) melalui penerapan asuhan ke-

farmasian dalam pelayanan  swamedikasi berdasarkan pendekatan Theory of 

Planned Behavior (TPB). Variabel asuhan kefarmasian yang berpengaruh penting 

terhadap perilaku swamedikasi rasional sebagai dasar dalam menyusun panduan 

praktik yang selanjutnya digunakan sebagai pedoman bagi farmasis dalam 

memberikan asuhan kefarmasian kepada klien di apotek.  

Desain Penelitian: Instrumen penelitian dibuat berdasarkan indikator TPB yang 

dapat menggambarkan variabel endogen (sikap, norma subjektif, dan perceived 

control), niat dan tindakan dalam memilih dan menggunakan AINS serta variabel  

asuhan kefarmasian.  Data yang diperoleh dari indikator dianalisis dengan 

menggunakan Structural Equation Modeling (SEM) untuk menghasilkan model 

struktural perilaku swamedikasi obat AINS melalui implementasi asuhan 

kefarmasian. Selanjutnya dirancang buku panduan praktik asuhan kefarmasian  

dalam swamedikasi obat AINS . Uji coba buku panduan praktik dilakukan dengan 

memberikan pelatihan kepada apoteker. 

Hasil :  Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan   swamedikasi  obat AINS 

klien apotek  dipengaruhi oleh niat klien untuk swamedikasi yang didasarkan  

pengetahuan, harapan dan kepedulian. Niat klien untuk  swamedikasi dipengaruhi 

oleh sikap dan norma subjektif. Implementasi  asuhan kefarmasian swamedikasi 

obat AINS dapat mempengaruhi perubahan sikap dan norma subjektif. Perubahan 

norma subyektif sangat dipengaruhi oleh asuhan kefarmasian yang dilakukan oleh 

farmasis dalam pelayanan swamedikasi di apotek.   

Kesimpulan :  Penerapan asuhan kefarmasian dalam swamedikasi obat AINS  

dapat mempengaruhi perilaku  swamedikasi rasional obat AINS  melalui 

perubahan sikap dan norma subjektif , sikap dan norma subjektif  mempengaruhi 

niat, yang selanjutnya niat mempengaruhi tindakan swamedikasi rasional obat 

AINS.  
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