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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pengobatan sendiri atau swamedikasi dalam pengertian umum adalah 

upaya yang dilakukan untuk mengobati diri sendiri menggunakan obat, obat 

tradisional, atau cara lain tanpa nasihat tenaga kesehatan. Dalam upaya 

pemeliharaan kesehatan, pengobatan sendiri merupakan upaya pertama dan 

yang terbanyak dilakukan masyarakat untuk mengatasi keluhan kesehatannya 

sehingga peranannya tidak dapat diabaikan begitu saja (Fuaddah Ardika, 

2015). Swamedikasi berarti mengobati segala keluhan pada diri sendiri 

dengan obat-obat yang sederhana yang dibeli bebas di apotik atau toko obat 

atas inisiatif sendiri tanpa nasehat dokter (Rahardja, 2010). Tujuan 

swamedikasi adalah untuk peningkatan kesehatan, pengobatan sakit ringan, 

dan pengobatan rutin penyakit kronis setelah perawatan dokter. Sedangkan 

keuntungannya aman apabila digunakan sesuai dengan petunjuk, efektif, 

hemat waktu dan biaya (Asmoro dan Wahyuni, 2014). 

Berdasarkan data dari World Health Organization (WHO), 80% 

masyarakat di beberapa Negara melakukan swamedikasi. Data dari laporan 

Kementrian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2012, terdapat 44,14% 

masyarakat Indonesia yang berusaha untuk melakukan pengobatan sendiri. 

Hasil Riset Kesehatan Dasar tahun 2013 juga mencatat sejumlah 103.860 

(35,2%) rumah tangga dari 294.959 rumah tangga di Indonesia menyimpan 

obat untuk swamedikasi. Walaupun demikian presentase swamedikasi di 

Indonesia masih lebih rendah dibandingkan dengan tingkat swamedikasi di 

Amerika Serikat yang mencapai 73%. Swamedikasi biasanya dilakukan untuk 

mengatasi keluhan-keluhan dan penyakit ringan yang banyak dialami 

masyarakat, seperti demam, nyeri, pusing, batuk, influenza, sakit maag, 

kecacingan, diare, penyakit kulit, dan lain-lain (Harahap, Khairunnisa, & 

Tanuwijaya, 2017). 

Penyakit kulit banyak dijumpai di Indonesia, hal ini disebabkan 

karena Indonesia beriklim tropis. Iklim tersebut yang mempermudah 
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perkembangan bakteri, parasit maupun jamur dan salah satu penyakit kulit 

tersebut adalah skabies. Menurut data Depkes RI prevalensi penyakit kulit 

diseluruh Indonesia ditahun 2012 adalah 8,46 % kemudian meningkat ditahun 

2013 sebesar 9% dan skabies menduduki urutan ketiga dari 12 penyakit kulit 

yang tersering. Berdasarkan profil Kesehatan Indonesia Tahun 2011, penyakit 

kulit masih berada ditingkat ketiga dengan jumlah 247.179 kasus. Menurut 

Julia (2013) dan Akmal (2013) menemukan bahwa asrama Pondok Pesantren 

juga merupakan tempat yang rentan dalam penyebaran penyakit kulit.  

Dari survey yang dilakukan di 2 Pondok Pesantren terbesar di 

Kabupaten Bekasi yaitu  Pondok Pesantren Putra “A” dan Pondok Pesantren 

Putri “P”  pada bulan Januari 2014 menunjukkan bahwa penyakit kulit masih 

sangat tinggi, menurut Laporan Data Penyakit Pos Kesehatan Pesantren Putra 

“A” bahwa terjadi 157 kasus penyakit kulit selama tahun 2013 dan menurut 

Buku Rekapan Data Penyakit Pos Kesehatan Putri “P” bahwa terjadi 122 

kasus penyakit selama tahun 2013. Kasus penyakit kulit lebih banyak diderita 

oleh laki-laki sebesar 55,1% dibanding perempuan dan personal higiene 

memiliki hubungan yang signifikan terhadap kejadian penyakit kulit pada 

santri di Pondok Pendidikan Islam (Akmal, 2013).  

Data studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti pada 30 

September 2017 di Pondok Pesantren At-Tholibiyah pada tahun 2017 terdiri 

dari 700 santri dengan tingkat pendidikan serta usia yang beragam. Setelah 

dilakukan wawancara dengan pihak pengurus yayasan Pondok Pesantren At-

Tholibiyah bahwa semua santri pernah mengalami penyakit kulit. Kawasan 

Pondok Pesantren yang jauh dari sarana kesehatan serta sulitnya akses 

kendaraan untuk berobat kedokter menjadikan  para santri lebih memilih 

untuk mengobati dirinya sendiri ketika sakit tanpa harus pergi ke dokter. 

Selain itu alasan santri melakukan swamedikasi penyakit kulit adalah 

swamedikasi lebih mudah dilakukan dan dapat menghemat biaya pengobatan.  

Berdasarkan data dan fenomena yang terjadi di Pondok Pesantren At-

Tholibiyah maka perlu dilakukan penelitian bagaimana hubungan tingkat 

pengetahuan dengan perilaku swamedikasi penyakit kulit di Pondok 

Pesantren At-Tholibiyah Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka latar belakang dalam 

penelitian ini adalah Bagaimana hubungan tingkat pengetahuan dengan 

perilaku swamedikasi penyakit kulit di Pondok Pesantren At-Tholibiyah 

Bumijawa Kabupaten Tegal ?. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui  bagaimana hubungan 

tingkat pengetahuan dengan perilaku swamedikasi penyakit kulit di Pondok 

Pesantren At-Tholibiyah Bumijawa Kabupaten Tegal. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti  

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai suatu pengalaman dan 

proses belajar dalam menerapkan disiplin ilmu yang telah dipelajari di 

Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Purwokerto. 

2. Bagi Responden 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan 

kepada santri tentang perilaku swamedikasi penyakit kulit. 

3. Bagi Pondok Pesantren 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan data 

tentang tingkat pengetahuan para santi terkait swamedikasi penyakit 

kulit. 

4. Bagi Institusi Kesehatan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi 

mengenai swamedikasi penyakit kulit yang terjadi di Pondok Pesantren. 

5. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai landasan bagi 

penelitian lanjutan  untuk dapat melakukan penelitian dibidang yang 

sama di masa mendatang. 
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