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RINGKASAN 
 

PROFIL SWAMEDIKASI KONSUMEN APOTEK 
DI WILAYAH SURABAYA BARAT 

(Studi Pada Pasien Dewasa) 
 

Dianita Rahayu Puspitasari 
 

Swamedikasi merupakan upaya alternatif yang diambil masyarakat 
untuk mengobati dirinya sendiri, biasanya dilakukan untuk mengatasi 
keluhan-keluhan dan penyakit ringan yang banyak dialami masyarakat 
(Depkes RI, 2006). Masyarakat yang melakukan swamedikasi ada dua cara, 
yaitu dengan menyebutkan produk obat apa atau datang dengan gejala 
penyakit (Blenkinsopp et al, 2005). Badan Pusat Statistik mencatat 66% 
orang sakit di Indonesia melakukan swamedikasi (Kartajaya, dkk., 2010). 
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui profil swamedikasi konsumen 
dewasa di apotek wilayah Surabaya Barat yang terdiri dari beberapa 
variabel. Variabel tersebut adalah faktor predisposisi, faktor pemungkin, 
faktor penguat, pemilihan obat dan penggunaan obat. 

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif. Berdasarkan waktunya, 
termasuk penelitian cross sectional. Sampel penelitian ini adalah beberapa 
konsumen dewasa berusia 15-60 tahun yang membeli obat modern secara 
swamedikasi atas keputusan sendiri, untuk dirinya sendiri dan digunakan 
secara oral di beberapa apotek wilayah Surabaya Barat yang bersedia 
dijadikan sebagai tempat penelitian. Jumlah sampel sebesar 100 responden 
sedangkan jumlah apotek yang digunakan sebagai media pengambilan data 
sebanyak 28 apotek. Teknik pengambilan sampel apotek sebagai media 
swamedikasi dilakukan dengan cara simple random sampling (lotre). 
Teknik pengambilan sampel untuk responden, yaitu purposive sampling. 
Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner yang telah 
diuji validitas rupa dan validitas isi. Untuk uji validitas dilakukan pada 31 
konsumen dewasa apotek di wilayah Surabaya Timur. Cara pengumpulan 
data dengan meminta kesediaan konsumen yang melakukan swamedikasi di 
apotek terpilih untuk mengisi kuesioner. Data yang didapat diolah, dikode 
dan ditabulasi dan disajikan dalam bentuk distribusi frekuensi responden 
dari tiap indikator pada masing-masing variabel. Analisa data dilakukan 
dengan menggunakan Microsoft Office Excel. 

Dari penelitian didapat hasil dari variabel faktor predisposisi, laki-
laki lebih banyak melakukan swamedikasi yaitu sebesar 58% dengan 
rentang usia 31-40 tahun sebesar 32%, pendidikan terakhir tamat 
SMA/sederajat sebesar 51% dan bekerja sebagai pegawai swasta sebesar 
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44%. Keluhan terbanyak responden yang melakukan swamedikasi adalah 
flu/pilek sebesar 14%. Namun, ada juga responden yang melakukan 
swamedikasi tanpa keluhan sebanyak 21%. Responden tersebut membeli 
obat untuk menjaga kesehatannya berupa multivitamin dan mineral. 
Sebanyak 35% responden menjawab hal yang pertama kali dilakukan saat 
merasakan gejala/keluhan sakit adalah membeli obat di apotek. Alasan 35% 
responden melakukan swamedikasi adalah untuk meringankan keluhan sakit 
yang dirasakan. Sedangkan hasil dari variabel faktor pemungkin adalah 
alasan memilih apotek dan keterjangkauan harga obat. Sebanyak 50% 
memilih apotek yang digunakan untuk melakukan swamedikasi karena 
apotek tersebut dekat dengan rumah. Menurut responden, harga obat yang 
dibeli secara swamedikasi itu biasa saja sebesar 55%.Selain itu ada juga 
faktor penguat yaitu sumber informasi masyarakat tentang obat. Sumber 
informasi obat terbesar responden adalah dokter sebesar 30%. 

Untuk variabel pemilihan obat dengan indikator alasan memilih obat, 
cara meminta obat ke petugas apotek dan perhatian terhadap informasi di 
kemasan. Alasan memilih obat yang paling banyak adalah manjur sebanyak 
31%. Cara meminta obat ke petugas apotek adalah dengan menyebutkan 
nama obat (merek obat) sebesar 84%. Dari obat yang dibeli, hanya nama 
obat sebesar 79% dan tanggal kadaluarsa sebesar 63% yang diperhatikan 
oleh responden.  

Variabel terakhir yang diteliti adalah penggunaan obat dengan 
indikator nama obat (dianalisis menjadi golongan obat berdasarkan ada 
tidaknya keluhan, bentuk sediaan dan jumlah obat yang dibeli) dan 
indikator kedua adalah lama penggunaan obat. Responden yang datang 
tanpa keluhan membeli obat golongan bebas sebanyak 13%. Sedangkan 
responden yang datang dengan keluhan, membeli golongan obat keras 
sebanyak 23%. Bentuk sediaan yang paling banyak dibeli adalah sediaan 
padat (90%) dengan jumlah 5-10 biji (48%). Lama penggunaan responden 
untuk obat yang dibelinya adalah 2-3 hari (42%). 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa masih belum 
adanya hubungan yang sinergis antara masyarakat dan apoteker dalam 
pelaksanaan swamedikasi. Masyarakat belum menyadari pentingnya 
berkonsultasi pada apoteker sebelum melakukan swamedikasi, begitu juga 
apoteker yang kurang berperan aktif dalam proses pelaksanaan 
swamedikasi. 
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SELF MEDICATION PROFILE 
OF PHARMACY CONSUMERS  

IN WESTERN SURABAYA 
(A study to adult patients) 

 

ABSTRACT 

People that feel ill will find ways to relieve their discomforts and 
rejuvenate their health. Self-medication is one action that most of people do 
to regain their health. There are two types of self-medication in general, 
patients that come to the counter with symptoms and the ones that come 
with medication requests. 

This study aims to know the profile of pharmacy consumers that 
involved in self-medication process in Western Surabaya that was divided 
to predisposition factors, enabling factors, reinforcing factors, selecting and 
using of drugs. 

Most of the respondents were 31-40 years old (32%) and male 
gender (58%). Majority educational level were high school/equivalent 
(51%) and worked as private employees (44%). The most symptom felt by 
consumers was influenza (14%), the first action to cure their symptoms 
were buying medicines at pharmacies (35%). Most reason to choose the 
pharmacy was due to close to home (50%). Most respondents considered 
the medicine they bought as not too expensive (55%). Source of drug 
information obtained mostly from doctors (31%). Most of the respondents 
reasons for choosing the medicine was effective (31%) and 84% 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%) and generally they have known rules of drug use (90%). 
Mostly respondents considered only medicine name (79%) and expiration 
date of the medicine (63%). These data indicated that the active role of the 
pharmacist must be increased in order to get safe and rational self 
medication practice on self medication services. 

 
Key words: adult consumers, self-medication, pharmacies, Western     

Surabaya 
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