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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peredaran obat palsu menjadi masalah global dengan penemuan di negara-

negara berkembang. Pada tahun 1985 di Nairobi, WHO mendirikan organisasi

untuk mencapai informasi dan data yang dapat diedarkan ke pemerintah

mengenai karakteristik dan banyaknya obat palsu. Prevalensi obat palsu menurut

tingkat pendapatan negara dengan 3 kategori yaitu Low Income Countries (LIC)

yaitu negara dengan pendapata rendah yaitu dengan nilai 24%, Lower Middle

Income Countries (LMIC) yaitu negara dengan pendapatan menengah kebawah

dengan nilai 38% dan kelompok campuran dengan nilai 28,5%. Indonesia

termasuk dalam prevalensi LMIC pada range 18% sampai 48% dengan nilai

tertinggi di Asia Tenggara (Almuzaini, 2013).

Sebagian besar laporan di beberapa negara, penemuan obat palsu yaitu

bersifat baru dan mahal seperti: hormon, steroid, antihistamin dan obat yang

mempengaruhi kualitas hidup antaralain: malaria, tuberkulosis dan AIDS

(Shahverdi et al, 2012). Menurut data Badan POM kasus peredaran obat ilegal

dan obat palsu di Indonesia terus meningkat dari tahun 2010 hingga 2015 pada

poin 36 sampai dengan 218 dan 10 sampai dengan 29 (Yuningsih, 2016).

Pemalsuan obat yang teridentifikasi adalah melakukan pengenceran kadar zat

aktif, penggantian kandungan zat aktif, perpanjangan tanggal kedaluwarsa, serta

pengemasan ulang obat yang lebih murah menjadi obat bermerek. (BPOM,

2016). Dampak dari obat palsu antara lain: resistensi obat, mengurangi

kepercayaan dalam kesehatan, efek samping tidak dapat diprediksi serta

peningkatan mortalitas dan morbiditas (Glass, 2014).

Menurut Tremblay, kompleksitas terkait dengan pemalsuan obat ini

disebabkan oleh: konsumen tidak mendapat informasi, adanya jaringan internet

dan unsur pidana terkait dengan pemalsuan (Glass, 2014). Masalah obat palsu

harus diatasi melalui adanya pemberian informasi dan pendidikan kesehatan

(Yadav, 2015). Apoteker sebagai penyedia layanan kesehatan yang paham

tentang hal ini untuk melakukan perbaikan pada pelayanan kesehatan (Shahverdi
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et al, 2012) dan apoteker merupakan faktor utama yang berhubungan langsung

dengan penerima obat dalam pencegahan peredaran obat palsu (Priyambodo,

2016). Penilaian pengetahuan dan perilaku apoteker memiliki hasil kurang baik

mengenai obat palsu, selain itu apoteker masih memiliki kesadaran yang rendah

dalam menginformasikan pihak berwenang yang bertanggung jawab terhadap

distributor obat palsu (Shahverdi et al, 2012).

Untuk mengetahui perilaku apoteker mengenai peredaran obat palsu yang

menjadi masalah dunia khususnya di Kabupaten Banyumas, perlu adanya

penelitian untuk menggambarkan mengenai perilaku apoteker sebagai peran

pencegahan terkait peredaran obat palsu dan evaluasi baik dibidang pendidikan

maupun bidang kefarmasiaan.

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian

tentang pengaruh pengetahuan dan sikap apoteker terhadap perilaku apoteker

mengenai peredaran obat palsu di Kabupaten Banyumas.

B. Perumusan Masalah

Bagaimana pengaruh pengetahuan dan sikap apoteker terhadap perilaku

apoteker mengenai peredaran obat palsu di Kabupaten Banyumas?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisa pengaruh

pengetahuan terhadap perilaku dan sikap terhadap perilaku apoteker mengenai

peredaran obat palsu di Kabupaten Banyumas.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran perilaku apoteker

mengenai peredaran obat palsu di Kabupaten Banyumas.
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