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RINGKASAN 

PROFIL SWAMEDIKASI KONSUMEN APOTEK  

DI WILAYAH SURABAYA UTARA 

(Studi pada Pasien Anak) 

 

Andini Puspitasari 

 

 

 Menurut Green dalam Notoatmojo (2003), perilaku kesehatan 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor predisposisi (predisposing 

factor), faktor pemungkin (enabling factor) dan faktor penguat (reinforcing 

factor. Tindakan yang paling banyak apabila seseorang merasakan sakit 

yaitu mengobati sendiri. Berdasarkan hasil susenas tahun 2009, BPS 

mencatat bahwa 66% orang sakit di Indonesia yang melakukan 

swamedikasi (Kartajaya dkk, 2011). Menurut FIP (1999), swamedikasi 

adalah penggunaan obat oleh seseorang atas inisiatif sendiri. Swamedikasi 

yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki pengetahuan farmakologi 

atau terapi dan karakteristik obat yang digunakan, akan menimbulkan 

beberapa kerugian antara lain kemungkinan adanya kesalahan mendiagnosa 

penyakit atau gejala penyakit, ketidaktepatan dalam penyimpanan obat, 

resiko penyalahgunaan obat yang dikonsumsi dan kesalahan dalam 

pemberian rute obat (WHO, 2000). Pemilihan dan penggunaan obat dalam 

melakukan swamedikasi pada anak sangatlah penting, karena 

farmakokinetika pada anak yang berbeda dengan dewasa (Seyberth et. al., 

2004).   

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui profil swamedikasi 

konsumen apotek yang melakukan swamedikasi untuk anak di wilayah 

Surabaya Utara, meliputi faktor predisposisi, faktor pemungkin, faktor 

penguat, pemilihan obat dan penggunaan obat. 

Penelitian ini adalah penelitian deskripstif cross sectional. Penelitian 

mengambil sampel 100 konsumen secara purposive sampling di 26 apotek 

wilayah Surabaya Utara, apotek tempat pengambilan sampel merupakan 

apotek  yang bukan berada di klinik, rumah sakit dan puskesmas dan diplih 

secara simple random sampling.  Dari setiap apotek diambil 4 konsumen. 

Pengambilan data penelitian ini menggunakan metode survei, yaitu 

penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi dan menggunakan 

kuesioner sebagai alat pengumpul data yang pokok (Singarimbun dan 

Effendi, 1989). Penelitian ini dilakukan selama bulan Mei-Juni 2012.  

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa diperoleh sebesar 66% 

responden berjenis kelamin perempuan, 43% berusia 31-40 tahun, 57% 
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berpendidikan terakhir SMA, 45% bekerja sebagai pegawai swasta, alasan 

melakukan swamedikasi bagi 44% responden adalah meringankan keluhan, 

sebesar 49% responden membeli obat untuk anak berusia 1-5 tahun dengan 

45% keluhan sakitnya demam, tindakan responden terhadap keluhan sakit 

47% membeli obat di apotek (faktor predisposisi). Didapatkan juga 

sebanyak 33% alasan responden memilih apotek karena dekat dengan 

rumah, 49% responden menjawab harga obat yang dibelinya biasa saja 

(faktor pemungkin). Selain itu sebanyak 24% sumber informasi obat 

diperoleh dari dokter (faktor penguat). Dalam hal pemilihan obat didapatkan 

sebanyak 42% alasan responden memilih obat karena manjur, sebanyak 

83% responden meminta obat ke petugas apotek dengan cara menyebutkan 

nama/merk obat. Dalam hal penggunaan obat, 45% responden memilih 

golongan obat bebas terbatas, bentuk sediaan dan jumlah obat yang dibeli 

oleh 85% responden adalah bentuk sediaan cair, sebanyak 98% responden 

sudah mengetahui cara pemakaian obat,  lama pemakaian obat oleh 

responden paling banyak (48%) pada saat sakit 2-3 hari dengan 31% 

keluhan sakit anak responden adalah demam, dan sebanyak lebih dari 90% 

responden sudah memperhatikan aspek-aspek penting yang perlu dicermati 

di kemasan obat.    

Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai masukan bagi farmasis 

untuk meningkatkan pelayanan swamedikasi di apotek agar didapatkan 

swamedikasi yang tepat dan juga sebagai masukan untuk penelitian lebih 

lanjut untuk meneliti indikator lainnya dari faktor-faktor yang 

mempengaruhi perilaku kesehatan yang belum diteliti dalam penelitian ini.  

 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PROFIL SWAMEDIKASI KONSUMEN APOTEK ... 
ANDINI PUSPITASARI



ix 

 

ABSTRACT 

 

 THE SELF MEDICATION PROFILE OF PHARMACY CUSTOMERS  

IN NORTH SURABAYA REGION 

(Study in Children Patients) 

 

Andini Puspitasari 

 

The purpose of this study was to determine the self medication 

profile of pharmacy consumers that did self medication for children, 

including predisposing factors, enabling factors and reinforcing factors, as 

well as to determine the use and selection of drugs. 

This research was conducted by survey method using questionnaire 

as data collection form. A total of 100 pharmacy consumers were selected 

by purposive sampling method from 26 pharmacies randomly  selected  in 

North Surabaya. 

The first action they did to cure their symptoms were buying 

medicines at pharmacies (47.0%), 49% of  respondents bought the drugs 

for age 1-5 years old as much as 45% of respondent symptoms suffered by 

their children are fever (45%). Most reason to choose the pharmacy was 

due to close to home (33.0%). Most respondents considered medicine as 

not too expensive (49.0%). Source of drug information from doctors 

(24.0%). Most of the respondents reasons for choosing the medicine is 

effective  (42.0%) and 83.0% of them mentioned the name (brand) of 

medicine when they asked to the pharmacy staffs. Most of respondents had 

been using medicines they were buying time before (76.0%) and generally 

they have known rules of drug use purchased (98.0%). Drug dosage forms 

majority was a liquid (85.0%). Most classes of drugs were over the counter 

drugs (95.0%). 48% of respondents using drugs purchased for 2-3 days 

when they were ill. More than 90% of respondents had noticed the 

important aspects that need to be observed in drug packaging. 

This should be evaluated against the performance of pharmacists in 

health care services, especially information giving related to medicine that 

consumer used in self-medication. 

 

Keywords: self medication, pharmacy consumers, children patient 
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