
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Seiring dengan kemajuan teknologi dan perubahan pola hidup masyarakat 

yang cenderung kurang memperhatikan kesehatan, maka berkembangnya penyakit 

di masyarakat tidak dapat dielakkan lagi. Berkembangnya penyakit ini mendorong 

masyarakat untuk mencari alternatif pengobatan yang efektif secara terapi tetapi 

juga efisien dalam hal biaya. Berkenaan dengan hal tersebut, swamedikasi menjadi 

alternatif yang diambil oleh masyarakat.  

Swamedikasi merupakan upaya pengobatan secara mandiri yang dilakukan 

masyarakat untuk mengobati dirinya sendiri (Depkes RI, 2006). Namun bila tidak 

dilakukan secara benar justru menimbulkan masalah baru yaitu tidak sembuhnya 

penyakit karena adanya resistensi bakteri dan ketergantungan; munculnya penyakit 

baru karena efek samping obat antara lain seperti pendarahan sistem pencernaan, 

reaksi hipersensitif, serta meningkatnya angka kejadian keracunan (Galato, 2009). 

Data faktual menunjukkan bahwa 66% orang sakit di Indonesia melakukan 

swamedikasi sebagai usaha pertama dalam menanggulangi penyakitnya. Persentase 

tersebut cenderung lebih tinggi dibandingkan 44% penduduk yang langsung 

berobat jalan ke dokter (BPS, 2009). Meski begitu, tingginya angka ini harus tetap 

diwaspadai, pasalnya pada pelaksanaan swamedikasi, diprediksi akan banyak 

terjadi kesalahan penggunaan obat (medication error) yang disebabkan 

keterbatasan pengetahuan masyarakat akan obat dan penggunaanya (Depkes RI, 

2006). 
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Berdasarkan data hasil riset kesehatan dasar yang dilakukan oleh Badan 

Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kesehatan RI tahun 2013, masih 

banyak masyarakat yang memiliki keterbatasan pengetahuan obat dan 

swamedikasi, yaitu sejumlah 103.860 atau 35,2 persen dari 294.959 RT di 

Indonesia menyimpan obat untuk swamedikasi, dengan proporsi tertinggi RT di 

DKI Jakarta (56,4%) dan terendah di Nusa Tenggara Timur (17,2%). Rata-rata 

kesediaan obat yang disimpan hampir 3 macam. Dari 35,2 persen RT yang 

menyimpan obat, proporsi RT yang menyimpan obat keras 35,7 persen dan 

antibiotika 27,8 persen. Terdapat 81,9 persen RT menyimpan obat keras dan 86,1 

persen RT menyimpan antibiotika yang diperoleh tanpa resep. Jika status obat 

dikelompokkan menurut obat yang ‘sedang digunakan’, obat ‘untuk persediaan’ 

jika sakit, dan ‘obat sisa’ maka 32,1 persen RT menyimpan obat  yang sedang 

digunakan, 47,0 persen RT menyimpan obat sisa dan 42,2 persen RT yang 

menyimpan obat untuk persediaan. Adanya obat keras dan antibiotika untuk 

swamedikasi menunjukkan penggunaan obat yang tidak rasional.  (Depkes, 2013).   

Swamedikasi harus dilakukan sesuai dengan penyakit yang dialami. 

Pelaksanaannya harus memenuhi kriteria penggunaan obat yang rasional, antara 

lain ketepatan pemilihan obat, ketepatan dosis obat, tidak adanya efek samping, 

tidak adanya kontraindikasi, tidak adanya interaksi obat, dan tidak adanya 

polifarmasi (Depkes RI, 2008). Dan untuk menunjang rasionalitas berfikir 

masyarakat tentang pengobatan, di perlukan juga keterampilan dan  kemampuan 

untuk menerjemahkan pengetahuan ke dalam praktik sehingga tercapai hasil kerja yang 

diinginkan (Suprapto, 2009). 
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Tetapi Dalam praktiknya, kesalahan penggunaan obat dalam swamedikasi 

ternyata masih terjadi, terutama karena ketidaktepatan obat dan dosis obat. Apabila 

kesalahan terjadi terus-menerus dalam waktu yang lama, dikhawatirkan dapat 

menimbulkan risiko pada kesehatan (Depkes RI, 2006). Masyarakat mutlak 

memerlukan informasi yang jelas dan terpercaya agar penentuan kebutuhan jenis 

atau jumlah obat dapat diambil berdasarkan alasan yang rasional (Suryawati, 1997). 

Untuk itu telah dikembangkan sistem informasi obat buatan untuk kebutuhan 

swamedikasi yang dapat membantu masyarakat dalam melakukan swamedikasi 

secara aman, rasional, efektif dan terjangkau masyarakat serta menambah bekal 

pengetahuan dan melatih keterampilan dalam praktik swamedikasi.   

Tetapi dalam implementasinya belum diketahui apakah sistem informasi 

pengetahuan obat buatan untuk kebutuhan swamedikasi dapat benar-benar merubah 

perilaku dan pola fikir masyarakat untuk meningkatkan rasionalitas dan 

keterampilan dalam melakukan swamedikasi. Kesuksesan penerimaan dari suatu 

informasi berbasis teknologi apabila sistem informasi berbasis teknologi tersebut 

diterima dan digunakan oleh penggunanya (Im et al., 2011). Perilaku pengguna dan 

personal sistem diperlukan dalam pengembangan sistem karena hal ini berkaitan 

dengan pemahaman dan cara pandang dari pengguna sistem sehingga dapat 

disimpulkan bahwa persepsi dari pengguna yang terlibat dalam implementasi 

sistem akan berpengaruh pada akhir sistem (Nasution, 2009) 

Oleh karenanya perlu dilakukan analisis mendalam mengenai perubahan 

perilaku pengguna terhadap sistem informasi pengetahuan obat buatan untuk 

kebutuhan swamedikasi tersebut untuk mengetahui apakah sistem informasi 

pengetahuan obat buatan untuk swamedikasi tersebut dapat meningkatkan 



4 

 

rasionalitas dan keterampilan masyarakat dalam melakukan swamedikasi dengan 

desain riset kualitatif. 

Terdapat berbagai penelitian yang membahas mengenai analisis perilaku 

swamedikasi, Kristina dkk (2008) meneliti tentang prilaku masyarakat dalam 

melakukan pengobatan sendiri dengan hasil bahwa tingkat pendidikan merupakan 

faktor yang paling berpengaruh terhadap perilaku pengobatan sendiri yang rasional; 

Hasil penelitian dilakukan Nur Aini, dkk (2015), tingkat pengetahuan dipengaruhi 

oleh pendidikan terakhir dan pekerjaan. Sedangkan rasionalitas swamedikasi tidak 

dipengaruhi faktor sosiodemografi dan penggunaan obat swamedikasi yang tidak 

rasional cukup tinggi. Penelitian serupa juga di teliti oleh Kurnia Pungky Asmoro, 

(2015), meneliti tentang “Hubungan Pengetahuan Dengan Pemilihan Obat Pada 

Swademikasi Batuk Di Masyarakat Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah. Dengan 

hasil peneliti bahwa adanya hubungan yang signifikan antara pengetahuan dengan 

pemilihan obat pada swamedikasi di masyarakat. Aris Widayati, (2013), melakukan 

Penelitian yang bertujuan untuk mengeksplorasi prevalensi dan pola swamedikasi 

di Kota Yogyakarta. Hasil penelitiannya menunjukan bahwa meningkatkan mutu 

praktek pelayanan kefarmasian perlu dilakukan, terutama pada aspek penjaminan 

kerasionalan penggunaan obat untuk swamedikasi 

Dari latar belakang inilah, perlu dilakukan penelitian tentang “Analisis 

Perilaku Pengguna Sistem Informasi Berbasis Pengetahuan Tentang Obat Buatan 

Untuk Kebutuhan Swamedikasi. 

1.2 Rumusan Masalah 

Implementasi sistem informasi pada era digital yang sudah begitu dekat 

dengan masyarakat diduga dapat menjadi sarana untuk meningkatkan pengetahuan 
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masyarakat sehingga swamedikasi dapat dilakukan secara lebih rasional. Dengan 

demikian perlu dilakukan penelitian untuk mengukur rasionalitas dan keterampilan 

perilaku pengguna sistem informasi untuk kebutuhan swamedikasi. Permasalahan 

yang diteliti adalah : 

1. Apakah sistem informasi yang diimplementasikan dapat meningkatkan 

rasionalitas masyarakat dalam melakukan swamedikasi ? 

2. Apakah sistem informasi yang diimplementasikan dapat meningkatkan 

keterampilan masyarakat dalam melakukan swamedikasi ?  

3. Apakah terjadi perubahan perilaku pengguna sistem informasi obat buatan 

untuk kebutuhan swamedikasi ? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Dalam penelitian yang diusulkan ini, permasalahan yang dibahas akan 

dibatasi ruang lingkupnya antara lain: 

1. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan informan pelaku 

swamedikasi. 

2. Penelitian ini menggunakan metode quasi eksperimen dengan responden 

pelaku swamedikasi untuk menguji kesenjangan yang terjadi sebelum dan 

sesudah sistem informasi pengetahuan obat buatan untuk kebutuhan 

swamedikasi digunakan. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 
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1. Untuk mengetahui apakah sistem informasi yang diimplementasikan dapat 

meningkatkan rasionalitas masyarakat dalam melakukan swamedikasi  

2. Untuk mengetahui apakah sistem informasi yang diimplementasikan dapat 

meningkatkan keterampilan masyarakat dalam melakukan swamedikasi  

3. Untuk mengetahui apakah terjadi perubahan perilaku pengguna sistem 

informasi obat buatan untuk kebutuhan swamedikasi ? 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

 Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan pengetahuan pada 

perkembangan sistem informasi khususnya dibidang medis dan pengobatan 

terutama yang berkaitan dengan swamedikasi 

1.5.2 Manfaat Praktis 

 Hasil penelitian ini dapat menambah pola pembelajaran yang efektif  untuk 

mendidik masyarakat dengan implementasi sistem informasi pengetahuan obat 

buatan untuk kebutuhan swamedikasi. 

1.6 Keaslian Penelitian 

Penelitian tentang analisis perilaku pengguna sistem informasi pengetahuan obat 

buatan untuk kebutuhan swamedikasi belum pernah dilakukan sebelumnya. 

Penelitian terdahulu yang menjadi sumber acuan tinjauan pustaka yang dapat dilihat 

pada BAB II. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang pernah dilakukan 

sebelumnya terletak pada objek, waktu dan juga metode yang digunakan. 


