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RINGKASAN 
 

PERSEPSI APOTEKER DI APOTEK WILAYAH 
SURABAYA TERHADAP PENGGUNAAN OBAT 

GENERIK 
 

Yulan Ari Prasetyo 
 

 Obat generik merupakan salah satu program pemerintah yang 
dikenalkan pada awal 90’an (PermenKes, 1989). Keberadaan obat generik 
dengan harga lebih terjangkau ditujukan untuk menyediakan obat yang 
lebih terjangkau agar masyarakat mendapatkan pengobatan yang lebih 
rasional (KepMenKes RI, 2006). Namun seiring berjalannya waktu, 
penggunaan obat generik di masyarakat masih tergolong rendah (Widada, 
2008). Banyak isu yang mempengaruhi rendahnya penggunaan obat generik 
di masyarakat, salah satunya adalah persepsi. Apoteker sebagai bagian dari 
tim kesehatan—khususnya yang ahli obat—mempunyai peran yang 
strategis untuk membangun persepsi masyarakat terhadap obat (Al-Gedadi 
et al., 2007). Masyarakat akan lebih percaya dan perhatian terhadap 
informasi-informasi yang diberikan oleh apoteker, terutama apoteker di 
apotek karena mempunyai waktu berinteraksi yang lebih (Kobayashi et al., 
2010). Sehingga untuk mengetahui penyebab rendahnya penggunan obat 
generik di masyarakat, perlu diketahui bagaimanakah persepsi apoteker di 
apotek terhadap obat generik tersebut. 
 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi apoteker 
di apotek terhadap penggunaan obat generik. Dengan mengetahui persepsi 
apoteker di apotek, diharapkan dapat diketahui apakah memang persepsi 
apoteker memberikan andil besar terhadap kurang optimalnya penggunaan 
obat generik di masyarakat atau mungkin ada isu lainnya. Persepsi 
apoteker—seperti persepsi pada umumnya—dibangun melalui proses 
terstruktur yang dimulai dari bagaimana apoteker mengenal obat generik 
lalu memilih dari informasi yang telah dikenal tersebut untuk selanjutnya 
memberikan pendapat. Sehingga dari pada itu, variabel penelitian ini juga 
berdasarkan pada proses pembentukan persepsi tersebut yaitu pengenalan, 
pemilihan, dan pendapat. 
 Penelitian dilakukan dengan menggunakan instrumen kuesioner yang 
telah tervalidasi. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini secara 
purposive sampling dan dilakukan pada 85 sampel apoteker yang telah 
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ditentukan dari semua apotek di Wilayah Surabaya berdasarkan data primer 
dari peneliti sebelumnya melalui perhitungan tertentu. Kuesioner disebar ke 
sampel penelitian yang telah memenuhi kriteria inklusi selama 1 bulan, dari 
pertengahan mei sampai pertengahan juni. Kemudian kuesioner yang telah 
diambil akan dikumpulkan dan diolah untuk diketahui frekuensi tiap 
pertanyaan menggunakan program SPSS v.17. 
 Pada pelaksanaannya, penelitian dilakukan dengan berkunjung ke 
151 apotek untuk memenuhi responden penelitian. Hal ini dikarenakan 
banyak apoteker maupun petugas apotek yang menolak mengisi kuesioner. 
Dari data hasil identitas responden disebutkan bahwa terbanyak responden 
merupakan apoteker perempuan (81.2%) yang kesemuanya merupakan 
berpendidikan terakhir sebagai apoteker dengan kelompok umur mayoritas 
antara 21-30 tahun (41.2%). Berdasarkan pengalaman dan frekuensi 
kerjanya, mayoritas apoteker berpengalaman kurang dari 6 tahun (60%) 
dengan frekuensi kerja 7-9 jam/hari (47.1%) dan 6-7 hari/minggu (54.1%) 
dengan rata-rata kerja 30an jam/minggu-nya. 
 Data hasil pertanyaan persepsi pada kuesioner dikelompokkan 
berdasarkan variabelnya. Pada variabel pengenalan, mayoritas responden 
mengartikan obat generik sebagai obat dengan arti yang komprehensif, 
yakni obat dengan nama generik, nama yang sesuai dengan INN 
(International Non-propietary Names),  obat yang mempunyai kualitas 
sama dengan obat nama dagang, dan memiliki harga lebih terjangkau 
daripada obat nama dagang (28.2%). Mayoritas responden (30.6%) 
mendapatkan informasi mengenai obat generik dari buku referensi 
(Peraturan perundangan, Farmakope, ISO, dan lain lain). Pada variabel 
pemilihan, diawali dengan pertanyaan pembuka, obat yang yang sering 
diminta oleh pasien adalah obat nama dagang (65.9%). Mayoritas apoteker 
lebih sering menganjurkan penggunaan obat generik kepada pasien (75.3%) 
dengan alasan harganya yang lebih terjangkau (64.1%). Selain itu mayoritas 
apoteker juga lebih sering menganjurkan penggantian obat nama dagang 
dengan obat generik kepada pasien (61.2%) juga dengan alasan karena 
harganya yang lebih terjangkau (55.8%). Untuk apoteker yang tidak sering 
menganjurkan penggunaan obat generik (24.7%) dan tidak sering 
menganjurkan penggantian obat nama dagang dengan obat generik (38.8%) 
alasannya adalah berturut-turut karena kondisi pasien yang tidak 
memungkinkan (61.9%) dan karena tidak ada versi generiknya (39.4%). 
Mayoritas apoteker menginformasikan mengenai pelayanan dasar 
pengobatan dan tidak memberikan informasi tambahan saat melayani obat 
generik (41.2%). Variabel terakhir yaitu pendapat, apoteker berpendapat 
bahwa kendala terbesar saat akan melayani obat generik adalah karena resep 
dari dokter yang telah tertulis dengan obat nama dagang, keraguan pasien 
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karena perbedaan harga obat generik yang jauh daripada obat nama dagang, 
dan pendapat umum di masyarakat yang murah selalu kurang berkualitas 
(34.1%). Sebagai terapi pribadinya, apoteker lebih memilih obat generik 
(72.9%) dikarenakan harganya yang lebih terjangkau (53.2%). Adapun 
apoteker yang memilih obat nama dagang sebagai terapi pribadi, mayoritas 
menilai bahwa kualitas obat nama dagang lebih bagus daripada obat generik 
(78.3%). Dan terakhir, hampir semua apoteker sepakat bahwa penggunaan 
obat generik di masyarakat perlu ditingkatkan (95.3%) dikarenakan obat 
generik dengan harga yang lebih terjangkau dapat membantu masyarakat 
menengah ke bawah (53.1%). 

Secara keseluruhan dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa 
responden dalam hal ini adalah apoteker di apotek Wilayah Surabaya 
mempunyai persepsi yang positif terhadap obat generik. Mayoritas apoteker 
lebih memilih obat generik sebagai terapi pribadi. Apoteker juga bersedia 
menganjurkan penggunaan obat generik dan penggantian obat nama dagang 
dengan obat generik kepada pasiennya. Persepsi yang positif dari apoteker 
terhadap obat generik ini konsisten seperti yang dilakukan pada studi 
dibeberapa negara, contohnya di Prancis, Kanada, Malaysia, dan Australia 
(Allenet et al., 2003; Hassali et al., 2006; Chong et al., 2010). 

Melihat persepsi apoteker yang positif terhadap obat generik, 
ternyata hal itu tidak cukup mendongkrak penggunaan obat generik di 
masyarakat. Kendala yang ada seperti sifat skeptis beberapa apoteker 
terhadap kualitas obat generik, dokter yang lebih banyak meresepkan obat 
nama dagang, dan pendapat umum di masyarakat yang menilai obat generik 
yang mempunyai harga murah sebagai obat dengan kualitas yang rendah, 
harus dicari jalan keluarnya secara bijaksana. Pembuatan buku referensi 
yang menjamin penggunaan obat generik secara interchangeable dengan 
obat nama dagang maupun obat innovator, adanya pendidikan yang 
berkelanjutan yang dapat meningkatkan pemahaman dan kepercayaan 
dokter meresepkan obat nama dagang, peraturan perundangan obat generik 
di apotek, peraturan mengenai intensitas kerja apoteker, serta penyediaan, 
distribusi, dan promosi obat generik yang rasional, menjadi solusi yang 
bijak untuk menjawab permasalahan ini (Kobayashi et al., 2011; Chong et 
al., 2011; FDA, 2011). 

Saran dari penelitian ini adalah perlunya dilakukan penelitian 
lanjutan mengenai komunikasi efektif antara apoteker dengan masyarakat 
terkait obat generik karena hal ini merupakan proses antara yang 
menjembatani persepsi apoteker dengan penggunaan obat generik di 
masyarakat. 
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ABSTRACT 
 

Community Pharmacist’s Perception On Generic 
Utilization in Surabaya 

 
Yulan Ari Prasetyo 

 
Objectives: The study is aimed to determine the community pharmacist’s 
perception on generic medicines (GM) through the process of perception 
itself, introducing, choosing, and how to make opinion. 
Methods: A cross sectional study was conducted by combining purposive 
sampling for selecting the community pharmacist. The sample size was 85 
respondents from 625 community pharmacist who is practicing in Surabaya. 
A questionnaire  survey was conducted from May to June 2012. 
Results: the result was categorized by each process of perception. From 
‘Introducing’, majority of pharmacist known GM as named generic (INN), 
equal in quality, and low cost (28.2%). They got information about GM 
from reference book (30.6%). From ‘Choosing’, pharmacist were in favor 
of recommending GM (75.3%) and performing  generic substitution (GS) to 
patient (61.2%). The majority reason to recommend GM and GS because 
GM is cheaper than the other (64.1% and 55.8%). From ‘Opinion’, they 
declared that the majority obstacle of recommending GM was brand-named 
prescription. On the other side, for personal therapy, they  preferred 
choosing GM (72.9%) to other because of its low cost (53.2%). They also 
agreed to raise up generic utilization (95.3%) because it could help people 
for gaining a more rational treatment (53.1%). 
Conclusion: the majority of pharmacist have positive perception about GM. 
Most of them, choose GM for personal therapy, recommend GM to patient, 
and perform (provide) GS. To raise up Generic utilization in community, 
not only need positive perception from pharmacist, but also some obstacles 
such as high brand-name prescribing, community paradigm, skeptical 
thinking of some pharmacist, and insufficient GM in community pharmacy 
have to be solved. 
 
Keywords: Generic medicine, Perception, Community pharmacist. 
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