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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hasil Penelitian Terdahulu

Diantara hasil penelitian terdahulu yang menurut peneliti terdapat

kemiripan yaitu:

1. Pada penelitian yang dilakukan Shahverdi et al., 2012 berjudul Iranian

Pharmacists’ Knowledge, Attitude and Practice Regarding Counterfeit

Drugs. Penelitian ini menggunakan pendekatan cross sectional (non

eksperimental) dengan pengumpulan data secara observatif menggunakan

kuesioner. Penelitian ini menganalisa nilai pengaruh hubungan pengetahuan

dengan perilaku dan sikap dengan perilaku apoteker terhadap peredaran obat

palsu. Kuisioner dirancang untuk mengumpulkan data demografis,

karakteristik profesional, pengetahuan, sikap dan praktik apoteker mengenai

obat palsu.  Kuesioner divaluasi keandalan dan kejelasan pertanyaan

menggunakan Cronbach Koefisien Alpha.

2. Pada penelitian yang dilakukan Dwi, 2013 berjudul Pengetahuan, Sikap dan

Perilaku Apoteker dalam Pelaporan Efek Samping Obat di Apotek Wilayah

Kabupaten Banyumas. Penelitian ini menggunakan pendekatan analitik

cross sectional (non eksperimental) dengan pengumpulan data secara

observatif menggunakan kuesioner. Bentuk kuisioner pengetahuan

menggunakan skala Guttman dan pada sikap dan perilaku menggunakan

skala Likert. Kuesioner dievaluasi keandalan dan kejelasan pertanyaan

menggunakan Cronbach Koefisien Alpha dan menggunakan rumus KR-20.

Penelitian di atas terdapat beberapa titik perbedaan yang sangat mendasar

dengan penelitian ini, yaitu:

1. Pada penelitian yang dilakukan Shahverdi et al., 2012 dengan

menghubungkan data demografis, karakteristik profesional, dengan

pengetahuan, sikap dan praktik apoteker mengenai obat palsu. Pada

kuisioner pengetahuan menggunakan tipe kuisioner jawaban terbuka. Pada

penelitian ini mendiskriptifkan karakteristik dari responden dan responden
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adalah apoteker yang praktek di Apotek, Pedagang Besar Farmasi serta

Rumah sakit.

2. Pada penelitian yang dilakukan Dwi, 2012 tempat penelitian dilakukan di

Apotek dalam hal pelaporan efek samping obat. Penelitian ini dilakukan di

Apotek, Pedangang Besar Farmasi dan Rumah Sakit yang berhubungan

dengan pendistribusian obat.

B. Landasan Teori

1. Obat

a. Pengertian Obat

Menurut Undang-Undang Kesehatan No. 36 tahun 2009, bahwa

Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang

digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau

keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan,

penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk

manusia.

Obat memiliki sifat khusus yang berbeda-beda agar dapat bekerja

dengan baik. Sifat fisik obat, dapat berupa benda padat pada temperatur

kamar ataupun bentuk gas namun dapat berbeda dalam penanganannya

berkaitan dengan pH kompartemen tubuh dan derajat ionisasi obat

tersebut. Ukuran molekuler obat yang bervariasi dari ukuran sangat besar

(BM 59.050) sampai sangat kecil (BM 7) dapat mempengaruhi proses

difusi obat tersebut dalam kompartemen tubuh. Setiap obat berinteraksi

dengan reseptor berdasarkan kekuatan atau ikatan kimia. Selain itu,

desain obat yang rasional berarti mampu memperkirakan struktur

molekular yang tepat berdasarkan jenis reseptor biologisnya (Katzung,

2007).

b. Penggolongan Obat

Obat dapat dibagi menjadi 4 golongan yaitu:

1) Obat Bebas

Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat

dibeli tanpa resep dokter. Tanda khusus pada kemasan dan etiket
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obat bebas adalah lingkaran hijau dengan garis tepi berwarna

hitam.

Contoh : Parasetamol

2) Obat Bebas Terbatas

Obat  bebas terbatas adalah obat  yang  sebenarnya termasuk  obat

keras tetapi masih dapat dijual atau dibeli bebas tanpa resep dokter,

dan disertaidengan tanda peringatan.  Tanda khusus pada kemasan

dan etiket  obat  bebas terbatas adalah lingkaran biru dengan garis

tepi berwarna hitam.

Contoh : CTM

3) Obat Keras dan Psikotropika

Obat keras adalah obat yang hanya dapat dibeli di apotek dengan

resep dokter. Tanda khusus pada kemasan dan etiket adalah huruf

K dalam lingkaran merah dengan garis tepi berwarna hitam.

Contoh : Asam Mefenamat

4) Obat psikotropika adalah obat keras baik alamiah maupun sintetis

bukan narkotik, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh

selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan

khas pada aktivitas mental dan perilaku.

Contoh : Diazepam, Phenobarbital

5) Obat Narkotika

Obat narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan

tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat

menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran,   hilangnya

rasa,   mengurangi  sampai  menghilangkan  rasa   nyeri  dan

menimbulkan ketergantungan.

Contoh : Morfin, Petidin     (Depkes, 2006)

2. Peredaran Obat

a. Pengertian Peredaran

Menurut Permenkes Nomor 10101 Menkes/Per/XI/2008 peredaran

adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau

penyerahan obat, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan,
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atau pemindahtanganan. Obat yang sudah beredaran harus memiliki izin

edar yang merupakan bentuk persetujuan registrasi obat untuk dapat

diedarkan di wilayah Indonesia.

b. Kriteria Obat Izin Edar

Berdasarkan Permenkes Nomor 10101 Menkes/Per/XI/2008

kriteria obat yang memiliki izin edar yaitu:

1) Khasiat yang meyakinkan dan keamanan yang memadai dibuktikan

melalui percobaan hewan dan uji klinis atau bukti-bukti lain sesuai

dengan status perkembangan ilmu pengetahuan yang bersangkutan.

2) Mutu yang memenuhi syarat yang dinilai dari proses produksi

sesuai Cara Pembuatan Obat Yang Baik (CPOB), spesifikasi dan

metoda pengujian terhadap semua bahan yang digunakan serta

produk jadi dengan bukti yang sahih.

3) Penandaan berisi informasi yang lengkap dan obyektif yang dapat

menjamin penggunaan obat secara tepat, rasional dan aman;

4) Sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat.

5) Kriteria lain adalah khusus untuk psikotropika harus memiliki

keunggulan kemanfaatan dibandingkan dengan obat standar dan

obat yang telah disetujui beredar di Indonesia untuk indikasi yang

diklaim.

6) Khusus kontrasepsi untuk program nasional dan obat program

lainnya yang akan ditentukan kemudian, harus dilakukan uji klinik

di Indonesia.

c. Pengertian Obat Plasu

Menurut Permenkes Nomor 1010/Menkes/Per/XI/2008 tentang

Registrasi Obat, Obat palsu adalah Obat yang diproduksi oleh yang tidak

berhak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau

produksi obat dengan penandaan yang meniru identitas obat lain yang

telah memiliki izin edar. Sedangkan menurut WHO obat palsu adalah

Obat-obatan yang secara sengaja pendanaannya dipalsukan, baik

identitasnya maupun sumbernya dengan kategori sebagai berikut:

1) Produk tanpa zat aktif
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2) Produk dengan kandungan zat aktif yang kurang

3) Produk dengan zat aktif berbeda

4) Produk yang diproduksi dengan menjiplak produk milik pihak lain

5) Produk dengan kadar zat aktif yang sama tetapi menggunakan

label dengan nama produsen atau negara asal berbeda

(Priyambodo, 2016)

Obat palsu dapat dibedakan melalui pengamatan yang cermat

dengan membandingkan dengan  obat yang  sudah  dipastikan  asli.

Kemasan  produk  obat,  adalah salah satu komponen yang perlu diamati

dengan baik.  Beberapa produk obat palsu dikemas pada kemasan yang

mirip dengan obat aslinya, namun jika disandingkan dengan kemasan

obat aslinya barulah nampak bahwa pada kemasan obat palsu tidak

memuat informasi yang lengkap seperti pada kemasan obat aslinya.

Suatu produk obat diharuskan mencantumkan logo tanda golongan obat

Selengkapnya, masing-masing bagian kemasan harus memuat informasi

seperti yang tertera pada Tabel 2.1 (BPOM, 2007).

Tabel 2.2 Informasi Minimal Yang Harus Dicantumkan Pada Kemasan Obat

No. Informasi yang harus dicantumkan Bks Luar Etiket
Strip/
Blister

Cact
Cover

1. Nama Obat:Generik/Dagang    
2. Bentuk sediaan: tablet/sirup dll   - 

3.
Besar kemasan: 1 catch cover/1 botol
dll

  - 

4. Komposisi obat    
5. Nama dan alamat    
6. Nomor izin edar    
7. Nomor bets    
8. Tanggal produksi  - - 
9. Batas kadaluarsa    
10. Indikasi  * * - 
11. Posologi * * - 
12. Efek samping * * - 
13. Kontra Indikasi * * - 
14. Interikasi  obat * * - 
15. Peringatan-peringatan * * - 
16. Kontra indikasi (bila ada)  * - 
17. Cara penyimpanan   - 
18. Informasi khusus: Sumber babi,

Mengandung alkohol
  - 

19. Tanda peringatan   - 
20 Harus dengan resep dokter    

21
Lingkaran tanda khusus golongan
obat.

  - 

PENGARUH PENGETAHUAN DAN ...,FA’IQ HANIF MUBAROK,FARMASI,UMP 2017



8

Ket : (*) : informasi harus dicantumkan, informasi harus dicantumkan untuk obat bebas dan
obat bebas terbatas (obat keras pada brosur;   (*) : informasi dapat menunjukkan pada brosur;
(-) : informasi tidak perlu dicantumkan.
Sumber : BPOM, 2007

d. Peran Apoteker terhadap Peredaran Obat

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Apoteker

merupakan tenaga kefarmasian yang melakukan pekerjaan kefarmasian

yaitu pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi,

pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau

penyaluranan obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter,

pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat

tradisional. Fasilitas Distribusi atau Penyaluran Sediaan Farmasi

merupakan sarana yang digunakan untuk mendistribusikan atau

menyalurkan Sediaan Farmasi, yaitu Pedagang Besar Farmasi dan

Instalasi Sediaan Farmasi.

3. Konsep Perilaku

Perilaku adalah suatu kegiatan atau aktifitas manusia yang diamati

langsung maupun yang tidak dapat diamati oleh pihak luar. Sedangkan

menurut Skinner perilaku adalah respons atau reaksi seseorang terhadap

stimulus dari pihak luar(Notoatmodjo, 2012).

a. Bentuk Perilaku

Bentuk dari perilaku dalam memberikan respon tergantung pada

karakter seseorang. Notoatmodjo (2012) membedakan perilaku dalam 3

domain perilaku yaitu : kognitif (cognitive), afektif (affective) dan

psikomotor (psychomotor). Untuk kepentingan pendidikan praktis, teori

ini kemudian dikembangkan menjadi 3 ranah perilaku yaitu :

1) Pengetahuan (knowledge)

Pengetahuan merupakan hasil dari tahu, dan ini terjadi

setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek

tertentu. Penginderaan terjadi melalui panca indra manusia.

Pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat penting

dalam membentuk tindakan seseorang (overt behaviour). Tingkat

pengetahuan di dalam domain kognitif (Notoatmodjo, 2012),

tercakup dalam 6 tingkatan, yaitu:
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a) Tahu  (know)

Tahu diartikan  sebagai  mengingat  suatu  materi  yang  telah

dipelajari sebelumnya dengan spesifik dari seluruh bahan

yang dipelajari atau rangsangan yang telah diterima.

Pengukuran bahwa orang yang bersangkutan tahu yaitu

dapat menyebutkan, menguraikan, mendefinisikan,

menyatakan dan sebagainya.

b) Memahami (comprehension)

Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan untuk

menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui dan

dapat menginterpretasikan suatu materi tersebut secara

benar. Pengukuran bahwa orang yang bersangkutan telah

paham yaitu: dapat menjelaskan, menyebutkan contoh,

menyimpulkan, meramalkandan sebagainya.

c) Aplikasi (application)

Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan

materi yang telah dipelajari pada situasi atau kondisi real

(sebenarnya). Aplikasi yang dimaksud yaitu: penggunaan

hukum-hukum, rumus, metode, prinsip dan sebagainya.

d) Analisis (analysis)

Analisis diartikan sebagai kemampuan untuk menjabarkan

suatu materi atau suatu objek ke dalam komponen-

komponen, tetapi masih di dalam satu struktur organisasi dan

masih ada kaitannya satu sama lain. Pengukuran kemampuan

analisis yaitu dapat dilihat dari: penggunaan kata kerja,

menggambarkan, membedakan, memisahkan,

mengelompokan an sebagainya.

e) Sintesis  (synthesis)

Sintesis diartikan sebagai  kemampuan  untuk  meletakkan

atau menghubungkan bagian-bagian di dalam suatu bentuk

keseluruhan yang baru. Pengukuran kemampuan

PENGARUH PENGETAHUAN DAN ...,FA’IQ HANIF MUBAROK,FARMASI,UMP 2017



10

menyintesis yaitu dapat dilihat dari cara: menyusun,

merencanakan, meringkas, menyesuaikan dan sebagaiya.

f) Evaluasi   (evaluation)

Evaluasi diartikan sebagai dengan kemampuan untuk

melakukan justifikasi atau penilaian terhadap suatu materi

atau objek. Pengukuran kemampuan mengevaluasi dapat

digunakan kriteria yang sesuai dengan sebab dan akibat.

2) Sikap (attitude)

Sikap merupakan reaksi atau respon yang masih tertutup dari

seseorang terhadap suatu stimulus atau objek. Dapat disimpulkan

bahwa manifestasi sikap itu tidak dapat  langsung dilihat, tetapi

hanya dapat ditafsirkan terlebih dahulu. Sikap belum merupakan

suatu tindakan atau aktivitas, akan tetapi merupakan predisposisi

tindakan suatu perilaku. Menurut Alport yang dikutip

Notoatmodjo (2012) menjelaskan bahwa sikap itu mempunyai 3

komponen pokok yaitu :

a) Kepercayaan (keyakinan), ide dan konsep terhadap suatu

objek

b) Kehidupan emosional atau evaluasi terhadap suatu objek

c) Kecenderungan untuk bertindak (tend tobehave)

Dengan  kata  lain,  fungsi  sikap  merupakan  (reaksi

terbuka) atau aktivitas, akan tetapi merupakan predisposisi

perilaku (tindakan) atau reaksi tertutup. Sikap terdiri dari beberapa

tingkatan yaitu :

a) Menerima (receiving)

Menerima merupakan sikap seseorang mau dan

memperhatikan stimulus yang diberikan.

b) Menanggapi (responding)

Menanggapi merupakan sikap memberikan jawaban atau

tanggapan terhadap pertanyaan atau objek yang dihadapi

terlepas dari usaha ya tersebut salah atau benar.

c) Menghargai (valuing)
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Menghargai merupakan sikap seseorang mengajak orang

lain untuk mengerjakan atau mendiskusikan suatu masalah.

d) Bertanggung jawab (responsible)

Bertanggung jawab merupakan sikap yang paling tinggi

tindakannya dan sikap bertanggung jawab yaitu mampu

mengambil segala resiko yang terjadi.

3) Tindakan (practice)

Sikap belum tentu terwujud dalam bentuk tindakan. Untuk

mewujudkan sikap menjadi suatu tindakan diperlukan faktor

pendukung atau suatu kondisi yang memungkinkan, seperti

fasilitas atau sarana dan prasarana. Setelah seseorang   mengetahui

stimulus   atau   objek   kesehatan,   kemudian   mengadakan

penilaian atau pendapat terhadap apa yang diketahui, proses

selanjutnya diharapkan ia akan melaksanakan atau

mempraktekkan apa yang diketahui atau disikapinya (dinilai baik).

Inilah yang disebut praktik (practice) kesehatan (Notoatmodjo,

2012).

Menurut Notoatmodjo (2012), praktik atau tindakan ini

dapat dibedakan menjadi 3 tingkatan menurut kualitasnya, yakni :

a) Respon terpimpin (guided response)

Respon terpimpin yaitu seseorang telah melakukan sesuatu

dengan urutan yang benar dan sesuai dengan yang sudah ada.

Misalnya, seorang ibu memasak dengan benar sesuai dengan

tatacaranya.

b) Mekanisme (mechanism)

Mekanisme yaitu apabila seseorang telah melakukan sesuatu

dengan benar secara otomatis. Misalnya, seorang ibu

mengimunisasi bayi pada umur tertentu.

c) Adopsi (adoption)

Adopsi yaitu suatu tindakan yang sudah berkembang dengan

baik. Artinya apa yang dilakukan tidak sekedar rutinitas atau

mekanisme saja, tetapi sudah  dilakukan  modifikasi,  atau
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tindakan  atau  perilaku  yang  berkualitas. Misalnya, ibu

dapat memilih makan yang bergizi dengan murah dan

sederhana.

b. Hubungan Pengetahuan, Sikap dan Tindakan

Menurut Notoatmodjo (2010) hubungan pengetahuan, sikap dan

tindakan dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1. Hubungan pengetahuan, sikap dan tindakan

C. Kerangka Konsep

Gambar 2.2. Kerangka Konsep

D. Hipotesis

Berdasarkan penelitian sebelumnya oleh Shahverdi et al., (2012) dapat

ditarik hipotesis dari penelitian ini yaitu adanya pengaruh pengetahuan dan

sikap apoteker terhadap perilaku apoteker mengenai peredaran obat palsu di

Kabupaten Banyumas.

Sikap

Perilaku
Apoteker terhadap

obat palsu di
Kabupaten
Banyumas

Pengetahuan

Apoteker
terhadap obat

palsu di
Kabupaten
Banyumas

STIMULUS
(rangsangan)

PROSES
STIMULUS

REAKSI
TERTUTUP
(penegtahuan

dan sikap)

REAKSI
TERBUKA
(tindakan)
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