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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Pemerintah mempunyai kewajiban untuk menjamin ketersediaaan obat 

generik yang terjangkau secara ekonomi oleh masyarakat agar tujuan 

meningkatkan taraf kesehatan masyarakat menjadi lebih realistis. Pemerintah 

melalui Permenkes RI No. HK.02.02/Menkes/068/2010 menetapkan suatu 

peraturan  tentang kewajiban menggunakan obat generik di fasilitas 

pelayanan kesehatan pemerintah. Peraturan ini terdiri dari 4 bab, dimana pada 

bab II pasal 4 ayat 1 tertulis bahwa “Dokter yang bertugas di fasilitas 

pelayanan kesehatan pemerintah wajib menulis obat generik bagi semua 

pasien sesuai indikasi medis” 

Berdasarkan data nasional penggunaan obat generik di Indonesia 

hingga kini masih tergolong rendah, meskipun harganya jauh lebih murah, 

serta kualitas dan khasiatnya sama seperti obat bernama dagang (bermerek). 

Peresepan obat generik oleh dokter di rumah sakit umum milik pemerintah 

saat ini baru 66 persen, sedangkan di rumah sakit swasta dan apotek hanya 49 

persen. Ketersediaan obat esensial generik di sarana pelayanan kesehatan juga 

baru 69,7 persen dari target 95 persen (DepKes RI, 2010). 

 Menurut Handayani (2007) persepsi masyarakat, permintaan dan 

kebutuhan masyarakat akan obat generik di rumah sakit bukan merupakan 

faktor rendahnya penggunaan obat generik, tetapi lebih disebabkan oleh 

rendahnya pengetahuan masyarakat tentang obat generik itu sendiri.  

Sebagian besar dokter lebih banyak menuliskan resep dengan obat merk (non 

generik), resep non generik seringkali diberikan kepada pasien sebagai 

pilihan untuk pengobatan, sedangkan harga produk merk dagang lebih mahal 

dari obat generik, sehingga bagi pasien yang kurang mampu seringkali 

membeli setengah dari resep dokter, hal ini sangat berbahaya terutama bila 

obat tersebut adalah antibiotik (Harianto et al, 2006). 
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Penelitian yang dilakukan oleh Ulfah et al (2004)  memperoleh  hasil   

berupa peresepan obat generik untuk pasien non Askes di Instalasi Rawat 

Jalan RSUP dr. Sardjito pada bulan September 2001 dan Oktober 2001 

sebesar 53,84%. Menurut data tahun 2000 diketahui 45% pengunjung 

poliklinik RSUP dr. Sardjito adalah pasien Askes, apabila diasumsikan bahwa 

peresepan obat generik untuk pasien askes mendekati 100% dan resep untuk 

pasien askes dan non askes digabung, maka peresepan obat generik di 

Instalasi Rawat Jalan RSUP dr. Sardjito mencapai 74%. Angka ini lebih 

tinggi dari peresepan obat generik tahun 1999/2000 sebesar 70,81%. 

Berdasarkan data di atas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang 

faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan dokter terhadap peresepan obat 

generik di Instalasi Farmasi RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata 

Purbalingga. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, selanjutnya dapat dirumuskan 

pokok permasalahan sebagai berikut : 

1. Berapakah persentase kepatuhan dokter dalam peresepn obat generik di  

Instalasi Farmasi RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga? 

2. Apakah faktor pengetahuan dokter, kepercayaan dokter, ketersediaan obat 

serta pengaruh pasien mempengaruhi dokter dalam peresepan obat generik 

di Instalasi Farmasi RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga? 

 

C. Tujuan Penelitian  

1. Menentukan besarnya persentase kepatuhan dokter dalam peresepan obat 

generik di Instalasi Farmasi RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata 

Purbalingga. 

2. Mengetahui adanya pengaruh pengetahuan dokter, kepercayaan dokter, 

ketersediaan obat sertapengaruh pasien terhadap kepatuhan dokter dalam 

peresepan obat generik di Instalasi Farmasi RSUD dr. R. Goeteng 

Taroenadibrata Purbalingga. 
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D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1. Sebagai bahan informasi bagi RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata 

Purbalingga untuk meningkatkan penggunaan obat generik dengan 

meningkatkan kepatuhan dokter dan ketersediaan obat generik di Instalasi 

Farmasi sehingga dapat mengurangi beban biaya pada pasien. 

2. Sebagai bahan informasi bagi masyarakat tentang mutu obat generik 

sehingga meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap obat genarik. 
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