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RINGKASAN 
 

PROFIL SWAMEDIKASI KONSUMEN APOTEK  
DI WILAYAH SURABAYA UTARA 

(Studi pada Pasien Dewasa) 
 

Priscila Panigoro 
 

Berbagai macam perilaku akan muncul apabila masyarakat 
merasakan sakit. Menurut Green, perilaku manusia dari tingkat kesehatan 
terbentuk dari tiga faktor, yaitu faktor  predisposisi, faktor pendukung, dan 
faktor penguat. Selanjutnya Anderson menggambarkan model kepercayaan 
kesehatan yang didalamnya terdiri dari tiga kategori utama, yaitu 
karakteristik predisposisi, karakteristik pemungkin, dan karakteristik 
kebutuhan (Notoatmodjo, 2003). Salah satu upaya masyarakat untuk 
mengobati dirinya sendiri disebut swamedikasi. Swamedikasi adalah 
pemilihan dan penggunaan obat-obatan oleh individu, termasuk obat herbal 
dan obat tradisional untuk mengobati penyakit dan gejala yang dapat 
dikenali sendiri (WHO, 1998). Di Indonesia, tercatat bahwa ada 30% 
konsumen Indonesia yang pernah dan biasa melakukan swamedikasi. Yang 
lebih mencengangkan, 47% di antaranya adalah untuk jenis obat-obatan 
antibiotik (Kartajaya, 2011). Untuk mengetahui gambaran swamedikasi di 
masyarakat, maka dilakukan penelitian mengenai profil swamedikasi 
konsumen apotek, khususnya pasien dewasa di wilayah Surabaya Utara 

Penelitian ini bersifat deskriptif yang dilakukan dengan memberikan 
kuesioner terhadap sampel sebanyak 104 responden secara purposive 

sampling, dengan kriteria apotek terpilih secara simple random sampling 

sebagai tempat pengambilan data yang mendapat ijin dari Pemilik Sarana 
Apotek (PSA) maupun Apoteker Penanggungjawab Apotek (APA). Kriteria 
sampel konsumen apotek yaitu konsumen berusia 15-60 tahun yang 
membeli obat tanpa resep untuk dirinya sendiri dan bersedia mengisi 
kuesioner. Sebelum digunakan untuk instrumen penelitian, terhadap 
kuesioner dilakukan uji validitas rupa dan isi dengan melakukan studi 
pendahuluan.  

Data dalam penelitian ini meliputi faktor pembentuk perilaku 
terdiri dari faktor predisposisi yaitu usia, jenis kelamin, pendidikan terakhir, 
pekerjaan, penghasilan keluarga tiap bulan, pengenalan keluhan sakit, sikap 
terhadap keluhan sakit, dan alasan melakukan swamedikasi; faktor 
pemungkin yang terdiri dari alasan memilih apotek dan keterjangkauan obat 
yang dinyatakan sebagai persepsi harga obat; faktor predisposisi yaitu 
sumber informasi obat; pemilihan obat terdiri dari alasan memilih obat dan 
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cara meminta obat ke petugas apotek; dan penggunaan obat yang terdiri dari 
nama obat yang dibeli, bentuk sediaan, jumlah obat, penggunaan obat 
sebelumnya, aturan pakai obat, golongan obat, lama pengobatan, dan 
perhatian terhadap informasi di kemasan obat yang dibeli. Data dianalisis 
dengan Microsoft Office Excel 2007. 

Banyak masyarakat yang melakukan swamedikasi dengan membeli 
obat ke apotek (45,2%) dan alasan terbanyak untuk meringankan keluhan 
sakitnya (63,5%), dimana keluhan sakit yang dirasakan responden 
terbanyak adalah batuk (13,5%). Alasan responden memilih apotek 
terbanyak adalah dekat dengan rumah (65,4%). Persepsi responden terhadap 
harga obat yang dibeli murah (54,8%). Sumber informasi obat yang 
diperoleh responden terbanyak dari dokter (26,0%). Usia terbanyak pelaku 
swamedikasi adalah 31-40 tahun (34,6%). Jenis kelamin terbanyak adalah 
perempuan (53,8%). Sedangkan, tingkat pendidikan terbanyak adalah tamat 
SMA/sederajat (32,7%) dan kebanyakan responden bekerja sebagai pegawai 
swasta (45,2%). Adapun alasan responden memilih obat karena manjur 
(56,7%). Kebanyakan responden meminta obat ke petugas apotek dengan 
menyebutkan nama (merek) obatnya (91,3%). Mayoritas responden 
menyatakan bahwa mereka sudah pernah menggunakan obat yang mereka 
beli saat itu sebelumnya (81,7%) dan hanya sedikit responden yang belum 
tahu akan aturan pakai obat yang dibelinya (7,7%). Bentuk sediaan obat 
yang dibeli responden terbanyak adalah padat (91,3%) dengan kebanyakan 
jumlah obat yang dibeli adalah 10 biji (48,0%). Sedangkan, golongan obat 
yang dibeli terbanyak justru obat keras (33,6%) dan responden paling 
banyak menggunakan obat tersebut selama 1 hari (56,7%) dengan keluhan 
dan obat yang digunakan yang berbeda-beda. Umumnya responden hanya 
memperhatikan nama obat (91,3%) dan tanggal kadaluarsa obat (80,8%). 
Dengan demikian, pelaku swamedikasi di wilayah Surabaya Utara masih 
kurang paham tentang jenis-jenis obat yang diperbolehkan untuk 
swamedikasi dengan cara dan lama  penggunaan obat  yang benar. Untuk 
itu perlunya peran apoteker sebagai sumber informasi obat dan memberikan 
edukasi kepada konsumen yang membeli obat untuk swamedikasi. 

Berdasarkan data profil swamedikasi yang terdiri dari faktor 
pembentuk perilaku, pemilihan obat, dan penggunaan obat ini perlu 
dilakukan evaluasi terhadap kinerja farmasis dalam pelayanan kesehatan, 
khususnya swamedikasi. Lebih jauh lagi, perlu penelitian mengenai analisis 
faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku swamedikasi. 
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ABSTRACT 
 

SELF MEDICATION PROFILE OF PHARMACY CONSUMERS  
IN NORTH SURABAYA 
(Study on Adult Patients) 

 
Priscila Panigoro 

 
One action being taken when people feel sick is self-medication. 

Self-medication is the selection and use of medicines by individuals to treat 
self recognized illness and symptoms.  

The study was done to know the profile of self-medication in 
pharmacy consumers, especially adult patients in North Surabaya. A 
descriptive study was conducted by using purposive sampling to 104 
pharmacy consumers at 26 randomly selected pharmacies in North 
Surabaya.  

Most respondents were female (53,8%). Majority of respondents 
were 31-40 years (34,6%). Their education level are mostly high 
school/equivalent (32,7%) and work as private employees (45,2%). Most 
symptom felt by consumers was cough (13,5%). They did self-medication 
to relieve symptom (63,5%). They bought medicine at a pharmacy (45,2%) 
due near to the house (65,4%). Most drug information obtained from 
doctors (26,0%). They chose the medicine because of its efficacy (56,7%). 
Their perception of the drug price was cheap (54,8%). Almost all 
respondents mentioned the name (brand) of medicine when they requested it 
(91,3%). About 81,7% respondents have used medicine they bought before 
and generally knew the use of the medicine (92,3%). Majority of drug 
dosage form was a solid (91.3%) with the highest number was 10 (48,0%). 
Most drugs purchased were prescription drugs (33,6%). Most respondents 
use medicine for 1 day (56,7%). Respondents only noticed medicine name 
(91,3%) and expiration date of the medicine (80,8%). 

It can be concluded that the role of the pharmacist at a pharmacy is 
needed on giving information and education related to medicine which 
consumers used for self-medication. 
 
Keywords: self-medication, adult, pharmacy consumers 
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