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Abstrak 

Obat analgesik atau pereda nyeri oral maupun topikal digunakan untuk mengobati berbagai macam jenis rasa 

sakit dan nyeri, obat ini banyak beredar dan berada dalam berbagai bentuk sediaan, seperti salep, krim, minyak, 

serta transdermal patch atau yang lebih dikenal di Indonesia dengan nama “koyo”. Penggunaan koyo banyak 

dipilih oleh masyarakat karena sederhana, mudah, dan nyaman digunakan serta mudah didapatkan karena tidak 

perlu menggunakan resep. Koyo mengandung bahan aktif yang dapat memberikan efek samping yang tidak 

diinginkan, sehingga diperlukan pemahaman yang benar mengenai cara mendapatkan, menggunakan, 

menyimpan, serta membuang koyo dengan benar agar efek samping tersebut tidak terjadi. Pada kasus ini 

dilakukan survei kepada 60 orang responden (masyarakat pengguna koyo di Kelurahan Dupak, Surabaya) untuk 

mengetahui pengetahuan masyarakat mengenai cara mendapatkan, menggunakan, menyimpan, serta membuang 

koyo dengan benar. Penelitian menggunakan kombinasi metode kuesioner serta wawancara langsung. 

Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan, diketahui bahwa masyarakat telah mengetahui cara mendapatkan 

serta menyimpan koyo dengan benar, namun masih banyak masyarakat yang belum mengetahui cara 

menggunakan serta cara membuang koyo dengan benar. 

 

Kata kunci: Koyo, mendapatkan, menggunakan, menyimpan, membuang 

 

Abstract 

Analgesic drugs or oral or topical pain reliefs are used to treat many kind of pain, it is ready in many deliveries, 

such as cream, oil, also transdermal patch that is in Indonesia is widely known as “koyo”. Koyo is chosen by the 

society because it is simple, easy and comfortable to use, it is also easy to get as it does not need any 

prescription. Koyo contains active ingredient that can cause unfavorable side effects, a correct understanding 

about how to get, to use, to store, and to dispose koyo in the right way is needed so that the side effect doesnot 

occur. In this case, a survei to 60 responden (people that ever and/or use koyo in Dupak Sub-District, Surabaya), 

was done to find out about the society’s knowledge about how to get, to use, to store, and to dispose koyo in the 

right way. Combination of questionnaire and direct interview to responden were used in the survei. Based on the 

results, the society had understood about how to get and to store koyo in the right way. However,others had not 

understood about how to use and dispose koyo in the right way. 

 

Keywords:Koyo, how to get, to use, to store, to dispose 
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PENDAHULUAN 

 

Obat analgesik atau pereda nyeri oral maupun 

topikal digunakan untuk mengobati berbagai 

macam jenis rasa sakit dan nyeri, seperti sakit 

kepala, migrain, sakit gigi, dismenorrhoea, nyeri 

otot, serta rematik (Nathan, 2010). Obat jenis ini 

sangat banyak beredar dan tersedia dalam berbagai 

macam bentuk sediaan, seperti salep, krim, minyak, 

serta transdermal patch atau yang lebih dikenal 

dengan nama “koyo”. 

Saat ini banyak orang memilih menggunakan 

koyo untuk mengurangi nyeri dengan alasan 

sederhana, mudah, dan nyaman digunakan 

(Mathews, 2016). Bahan aktif yang digunakan 

dalam koyo ada bermacam-macam, diantaranya 

metil salisilat, glicyol salisilat dan capsaicin. 

Umumnya di Indonesia, ketiga bahan aktif tersebut 

sering digunakan, di antaranya ada metil salisilat 

pada Salonpas, glycol salisilat pada Counterpain 

dan Salon Pas Hotserta capsaicin pada Koyo Cabe, 

Salonpas Hot, dan Hansaplast Koyo. 

Meskipun ampuh mengurangi rasa nyeri, koyo 

memiliki beberapa efek samping baik oleh bahan 

aktif koyo itu sendiri maupun bahan tambahnnya 

apabila pemakaiannya dilakukan secara kurang 

tepat terutama apabila digunakan dalam jangka 

waktu yang lama (Pastore et al., 2015). Efek 

samping koyo yang mungkin muncul adalah 

terjadinya iritasi kulit karena adanya alergi. Selain 

alergi, efek samping umum yang muncul karena 

penggunaan koyo adalah rasa terbakar, gatal, 

eritema, dan edema (Matthews, 2016). Diketahui 

lebih dari satu orang dari sepuluh orang mengalami 

eritema dan lebih dari satu orang dari seratus orang 

mengalami pruritus dan sakit kepala setelah 

penggunaan Salonpas (bahan aktif metil salisilat) 

(Medicine and Healthcare Products Regulatory 

Agency, 2012). Efek samping seperti rasa terbakar 

dan eritema juga muncul pada penggunaan bahan 

aktif capsaicin secara topikal. Diketahui satu dari 

tiga pasien mengalami efek samping tersebut dan 

satu dari sepuluh pasien harus menghentikan 

penggunaan (Jorge, 2011). Selain itu, penggunaan 

capscaicin juga dapat menyebabkan dermatitis serta 

penggunaan jangka panjang juga dapat 

membahayakan (Yong et al., 2017). 

Masyarakat juga masih kurang memahami 

mengenai penggunaan dari koyo yang benar. 

Beberapa pasien belum mengetahui bahwa koyo 

harus menempel langsung di kulit. Terdapat laporan 

bahwa pasien menempelkan koyo yang baru di atas 

koyo yang lama, hal ini berlanjut hingga empat 

lembar koyo yang menempel satu sama lain, bukan 

di kulitnya (Lee & Philips, 2002). Selain itu, 

terdapat laporan bahwa terdapat pasien yang tidak 

mengetahui bahwasanya ketika pemakaian koyo, 

lembar pelindung dari koyo harus dilepas terlebih 

dahulu, atau hanya setengah dari pelindung yang 

dibuka, sehingga obat dalam koyo kurang masuk ke 

dalam tubuh (Lee & Philips, 2002). 

Berdasarkan permasalahan di atas dapat 

dirumuskan “Bagaimana pengetahuan masyarakat 

mengenai koyo antinyeri terkait cara mendapatkan, 

menggunakan, menyimpan dan membuang koyo di 

Kelurahan Dupak Surabaya?”. Adapun tujuan dari 

penelitian ini adalah mengetahui pengetahuan 

masyarakat mengenai cara mendapatkan, 

menggunakan, menyimpan, dan membung koyo 

antinyeri di Kelurahan Dupak Demak Surabaya. 

 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian ini dilakukan di Apotek 325 dan 

daerah Kelurahan Dupak Demak Surabaya dengan 

pertimbangan bahwa lokasi tersebut dekat dengan 

kawasan pasar dimana lokasi ini banyak terdapat 

pekerjaan berat, sehingga diperkirakan penggunaan 

koyo antinyeri oleh masyarakat tergolong tinggi.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode survei, kuesioner dan wawancara. 

Metode survei dilakukan untuk mengetahui data 

pembelian koyo di Apotek yang menggambarkan 

penggunaan koyo di masyarakat. Metode kuesioner 

dilakukan untuk mengetahui pengetahuan 

masyarakat tentang produk koyo itu sendiri, 

meliputi pengetahuan masyarakat mengenai bahan 

aktif koyo yang digunakan, serta efek samping 

yang mungkin diberikan. Standar jawaban 

kuesioner dibuat untuk kemudian dibandingkan 

dengan jawaban responden. Terakhir, metode 

wawancara dilakukan untuk mengetahui secara 

langsung penggunaan koyo di masyarakat. 

Sampel dalam penelitian ini adalah mayarakat 

Kelurahan Dupak Demak Surabaya yang memenuhi 

kriteria inklusi yang telah ditetapkan peneliti. 

Adapun kriteria inklusi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah warga Dupak Demak yang 

bersedia menjadi responden, penah menggunakan 

koyo antinyeri, berusia 17-60 tahun, dapat 

membaca dan menulis.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Peneliti melaksanakan survey kepada 

warga yang tinggal di daerah kelurahan Dupak 

Demak Surabaya dan Apotek 325 Demak dimulai 

tanggal 11 september hingga 22 september 2017. 

Jumlah sampel yang dianalisis sebesar 60. 

Karakteristik responden menunjukkan bahwa 

mayoritas responden adalah laki-laki 63,33% 

(n=38). Usia responden terbanyak berkisar dari 

usia 41-50 tahun 30% (n=18) dengan latar 

belakang pendidikan didominasi sekolah 

menengah atas 43,33% (n=26) dan pekerjaan 

responden terbanyak adalah wiraswasta 56,67% 

(n=34) (Tabel 1). Metode yang digunakan dalam 

survei ini ada 2 yaitu kuesioner mengenai 

pengetahuan masyarakat tentang koyo antinyeri. 
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Peneliti melakukan pengolahan data secara 

deskriptif. Dalam analisis ini, peneliti ingin 

menggunakan hasil kuesioner sebagai perantara 

awal dalam mengetahui pengetahuan masyarakat 

terkait koyo antinyeri. Selanjutnya dari butir-butir 

kuesioner tersebut digali lebih lanjut tentang 

sejauh mana pengetahuan masyarakat mengenai 

koyo antinyeri dengan responden. Berdasarkan 

hasil survei yang dilakukan, semua responden 

sudah mengetahui tentang koyo antinyeri. Namun, 

pemahaman yang kurang tepat dari masyarakat 

mengenai cara mendapatkan, menggunakan, 

menyimpan, dan membuang koyo antinyeri 

dengan baik dan benar masih cukup banyak. 

Tabel 1 Demografi Responden 

Data demografi n (%) 

Jenis Kelamin 

Laki - laki 

Perempuan 

 

38 (63,33) 

22 (36,67) 

Usia 

<20 tahun 

21 – 30 tahun 

31 – 40 tahun 

41 – 50 tahun 

51 – 60 tahun 

>60 tahun 

 

2 (3,33) 

8 (13,33) 

12 (20) 

18 (30) 

13 (21,67) 

7 (11,67) 

Pendidikan 

Tidak sekolah 

SD sederajat 

SMP sederajat 

SMA sederajat 

Dimploma 

Sarjana 

 

3 (5) 

12 (20) 

8 (13,33) 

26 (43,33) 

2 (3,33) 

9 (15) 

Pekerjaan 

Juru parkir 

Tukang becak 

Wiraswasta 

Pegawai swasta 

Supir 

Guru 

Mekanik 

Trailer 

Kuli bangunan 

Tidak bekerja 

 

4 (6,67) 

4 (6,67) 

34 (56,67) 

2 (3,33) 

2 (3,33) 

3 (5) 

1 (1,67) 

2 (3,33) 

2 (3,33) 

6 (10) 

 

Berdasarkan hasil kuesioner, dibuat 

diagram yang menggambarkan pengetahuan 

masyarakat terhadap koyo antinyeri. Diagram ini 

disajikan atas dasar jawaban responden dalam 

pengisian kuesioner yang telah dibandingkan 

dengan standar jawaban yang telah dibuat (Tabel 

2). 

Hasil penelitian menunjukkan responden 

kurang mengetahui cara mendapatkan koyo 

antinyeri dengan benar yang dapat dilihat pada 

poin pertanyaan 4 dimana hanya 45%  (n=27) 

responden menjawab dengan tepat (Gambar 1). 

Dari hasil wawancara eksploratif responden 

menyatakan masih membeli koyo di toko 

kelontong atau pedagang kaki lima dengan alasan 

lebih murah dan dekat dari rumah responden. 

Responden yang membeli koyo di apotek 

menyatakan memilih membeli di apotek dengan 

alasan lebih terjamin mutu dari produk yang 

dibeli. Meskipun begitu, masih banyak responden 

yang menyatakan bahwa tidak perlu 

mengonsultasikan dengan apoteker untuk 

membeli koyo, bisa dilihat dari jawaban 

pertanyaan kuesioner poin no. 5 dimana hanya 

43,33% (n=26) responden yang menjawab dengan 

tepat (Gambar 1). Responden yang menjawab 

benar menyatakan bahwa petugas apotek atau 

apoteker akan memberikan informasi mengenai 

cara penggunaan, penyimpanan, maupun jenis 

koyo yang tersedia di apotek. Namun, ada pula 

responden yang menyatakan tidak mendapatkan 

informasi mengenai koyo dengan alasan terburu-

buru atau dikarenakan petugas apotek atau 

apotekernya yang tidak berinisiatif untuk 

memberikan informasi. Hal ini juga didukung 

oleh responden, dimana responden berpendapat 

bahwa bila mengenai koyo tidak perlu hingga 

dijelaskan cara penggunaan maupun 

penyimpanannya, karena para responden telah 

mengetahui hal tersebut. 

Tabel 2 Standar jawaban kuesioner 

No Kuesioner survei 

Standar 

Jawaban 

Benar Salah 

1. Koyo antinyeri adalah obat 

yang ditempelkan di 

permukaan kulit 
√  

2. Penggunaan koyo antinyeri 

dapat ditambahkan dengan 

kompres panas pada nyeri 

berat 

 √ 

3. Koyo antinyeri bias 

digunakan lebih dari 3 hari 
 √ 

4. Lebih baik membeli koyo 

antinyeri di pedagang kaki 

lima 

 √ 

5. Dalam memilih koyo 

antinyeri sebaiknya konsultasi 

dengan apoteker 
√  

6. Koyo antinyeri dapat 

ditempelkan di seluruh bagian 

tubuh 

 √ 

7. Koyo antinyeri dapat 

dipotong sesuai keperluan 
 √ 

8. Koyo antinyeri tidak 

memberikan efek samping 
 √ 

9. Lebih baik menyimpan koyo 

antinyeri pada suhu sejuk dan 

terlindung sinar matahari 
√  

10. Saat membuang koyo 

antinyeri perlu dibungkus 

dengan kresek terlebih dulu 

√  

 

 

Dari segi menggunakan responden 

menyatakan bahwa informasi yang didapatkan 
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mengenai koyo adalah berasal dari iklan televisi, 

dari teman maupun dari apotek yang didatangi. 

Pengetahuan responden mengenai cara 

penggunaan koyo cukup baik, dilihat pada 

pertanyaan poin 1 91,67% (n = 55) dan 3 65% (n 

= 39) dimana mayoritas responden menjawab 

dengan tepat (Diagram 1). Namun, dilihat dari 

poin pertanyaan lain seperti no. 2,  6, 7, dan 8 

berturut-turut hanya 23,33% (n=14), 46,67% (n = 

28), 15% (n=9), dan 35% (n=21) responden yang 

dapat menjawab dengan tepat mengenai 

penggunaan dari koyo yang benar (Diagram 1).  

 

 

 

Gambar 1 Pengetahuan Responden terhadap Dagusibu Koyo Antinyeri 

Dari hasil wawancara eksploratif 

responden menjelaskan bahwa koyo digunakan 

setelah mengelupas lapisan luar koyo kemudian 

menempelkan koyo pada kulit yang telah 

dibersihkan. Responden lain menjelaskan 

menggunakan koyo dengan langsung 

menempelkan pada kulit yang sakit serta ada juga 

yang memotong koyo terlebih dahulu sebelum 

digunakan dengan alasan koyo yang terlalu panas 

apabila ditempelkan seluruhnya. Responden 

banyak yang menggunakan koyo kurang dari 3 

hari, namun ada pula yang menggunakan koyo 

selama 3 hari, lebih dari 3 hari atau sampai rasa 

panas yang ditimbulkan koyo hilang. Menurut 

Varghese et al. (2017), cara menggunakan sediaan 

patch transdermal adalah dengan menempelkan 

patch transdermal setelah kulit dibersihkan, patch 

tidak boleh dipotong karena dapat merusak 

penghantaran obat, patch yang lama harus diganti 

apabila akan menggunakan patch yang baru, dan 

ditempatkan patch pada kulit yang sakit. Dari 

hasil ini, diketahui bahwa masih terdapat 

responden yang belum mengetahui cara 

penggunaan koyo dengan benar sehingga kami 

melalukan klarifikasi apakah responden tersebut 

membaca prosedur penggunaan yang tercantum 

pada kemasan sebelum menggunakan koyo. 

Diketahui bahwa mayoritas responden tersebut 

tidak membaca prosedur pada kemasan. 

Dari segi penyimpanan, dilihat dari poin 

pertanyaan kuesioner no. 9 menunjukkan bahwa 

91,67% (n = 55) responden telah mengetahui cara 

penyimpanan koyo yang benar (Diagram 1). Dari 

hasil wawancara eksploratif, diketahui ada 

responden yang membeli koyo secara eceran 

(satuan) dan responden yang membeli koyo 

langsung 1 pack. Responden yang membeli koyo 

secara eceran, mayoritas koyo yang telah dibeli 

langsung digunakan sehingga belum pernah 

menyimpan koyo antinyeri. Sedangkan, responden 

yang membeli koyo langsung 1 pack mayoritas 

menyimpan koyo antinyeri di kotak obat, di 

tempat yang aman serta di tempat yang jauh dari 

sinar matahari. Apabila responden bepergian, 

banyak responden yang menjawab menyimpan 

koyo antinyeri di tas ataupun di dashboard mobil. 

Dari segi membuang yang diwakilkan pada 

pertanyaan no. 10 menunjukkan hanya 43,33% (n 

= 26) responden yang menjawab dengan tepat 

(Gambar 1). Dari wawancara responden 

menjelaskan bahwa untuk membuang koyo, 

responden langsung membuang koyo antinyeri 

yang telah digunakan tanpa membungkusnya 

terlebih dahulu. Dalam American Society of 

Health-System Pharmacist 2014, disebutkan 

bahwa cara membuang patch transdermal yang 

telah digunakan adalah dengan membungkus 

91.67% 

23.33% 

65% 

45% 43.33% 46.67% 

15% 

35% 

91.67% 

43.33% 

8.33% 

76,67% 

35% 

55% 56,67% 53,33% 

85% 

65% 

8.33% 

56,67% 

Distribusi Jawaban Pertanyaan 
Kuesioner 

Benar Salah
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patch transdermal dan membuangnya pada tempat 

yang benar. 

Selain kuesioner dan pertanyaan wawancara 

mengenai cara mendapatkan, menggunakan, 

menyimpan, dan membuang koyo dengan benar, 

terdapat pula pertanyaan umum untuk mengetahui 

pola penggunaan koyo antinyeri di masyarakat. 

Beberapa responden berpendapat bahwa koyo 

antinyeri biasanya digunakan saat merasa nyeri dan 

capek. Ada pula yang berpendapat menggunakan 

koyo saat sakit gigi. Pada umumnya, para 

responden mulai menggunakan koyo saat berusia 

lebih dari 20 tahun. Beberapa responden ada juga 

yangmulai menggunakan ketika sudah berusia di 

atas 40 tahun. Dari tiga jenis koyo yang disebutkan 

oleh responden, yang paling banyak digunakan 

secara berturut-turut adalah koyo cabe, salonpas, 

dan salonpas hot. Responden yang menggunakan 

koyo cabe mengatakan bahwa rasanya lebih panas, 

tahan lama dan lebih cepat menghilangkan nyeri 

yang ada sehingga lebih sering menggunakan koyo 

tersebut. Kemudian untuk penggunaan salonpas dan 

salonpas hot, responden mengatakan bahwa lebih 

merasa nyaman menggunakan nya, dan masih ada 

alasan-alasan lainnya yang kurang dijelaskan oleh 

responden. Beberapa responden mengatakan sering 

berganti-ganti koyo karena menyesuaikan rasa sakit 

yang muncul. Selain itu, beberapa responden ada 

yang tetap menggunakan satu jenis koyo saja 

karena telah terbiasa. Pengetahuan masyarakat ini 

perlu ditingkatkan untuk menjelaskan kembali 

mengenai koyo, cara mendapatkan koyo, cara 

menggunakan koyo, cara menyimpan koyo, serta 

cara membuang koyo agar tidak terjadi hal-hal yang 

tidak dinginkan dan koyo dapat digunakan oleh 

masyarakat secara aman. 

 

KESIMPULAN 

 

Terdapat pemahaman serta pengetahuan 

masyarakat yang salah mengenai cara 

mendapatkan, penggunaan, peyimpanan, 

membuang koyo yang salah di masyarakat. 

Kesalahan dan pemahaman yang kurang dapat 

mengakibatkan timbulnya efek samping yang tidak 

diinginkan. Apoteker sebagai tenaga kesehatan 

memiliki akses besar untuk membenarkan dan 

meningkatkan pengetahuan mengenai koyo sebagai 

salah satu wujud pelayanan kefarmasian di 

masyarakat. 
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