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  Abstrak 

Penelitian dilakukan untuk melihat  bagaimana pengaruh pengetahuan terhadap perilaku menggunakan 

obat AINS secara swamedikasi pada etnis Arab di Surabaya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian 

survei analitik dengan  jenis rancangan survei Cross Sectional. Sampel dalam penelitian ini adalah sebagian etnis 

Arab di  Ampel dan sekitarnya. Pengambilan sampel dilakukan secara purposive. Pengumpulan data dilakukan 

dengan kuesioner yang diberikan pada 100 responden. Obat AINS oral yang paling banyak digunakan adalah 

asam mefenamat yaitu 82 responden (82%). Keluhan sakit yang diobati dengan obat AINS  oleh responden  

terbanyak adalah nyeri (76%). Sumber informasi obat AINS yang diperoleh responden terbanyak dari keluarga  

(33%). Tempat mendapatkan obat AINS terbanyak adalah di apotek (93%). Tingkat pengetahuan etnis Arab 

tentang swamedikasi dan obat AINS  pada kategori baik sebesar 44 % dan cukup sebesar 44 %. Perilaku 

swamedikasi obat AINS pada sebagian besar etnis Arab tergolong tepat  (97%). Hubungan di antara variabel 

pengetahuan dan perilaku adalah rendah (r =0,337) dan variabel pengetahuan memiliki pengaruh kontribusi 

sebesar 11,4% terhadap variabel perilaku dan 88,6% lainnya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar variabel 

pengetahuan. Diharapkan bagi peneliti di masa yang akan datang agar dapat melakukan penelitian lanjutan 

mengenai faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi perilaku swamedikasi obat AINS pada etnis Arab selain 

pengetahuan. 

 

 

Abstract 

This study was conducted to observe the effect of knowledge on the behavior to use NSAIDs in self-

medication on Arabic ethnic. This study use analytical survey research methods with cross sectional survey 

design. The samples in this study were some Arabic ethnic people in Ampel and surrounding areas in Surabaya. 

Sampling was done purposively, by giving questionnaire to 100 respondents. The NSAIDs widely used was oral 

mefenamic acid (82%) and symptom mostly treated by NSAIDs was pain (76%). Information about NSAIDs 

was mostly obtained from family (33%) and the place for obtaining NSAIDs was mostly in pharmacy (93%). 

Level of respondent’s knowledge in both self-medication and NSAIDs showed that 44% of the respondents were 

categorized as good and 44% were categorized as fair. Self-medication behavior of in most of respondent was 

considered as appropriate (97%). The relationship between knowledge and behavioral variables was low (r = 

0.337) and knowledge had contribution about 11,4% to influence behavior, 88,6% remaining was influenced by 

another variables. Further research about other variables that influence self-medication behavior of NSAIDs in 

Arabic ethnic is expected 
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PENDAHULUAN 

Masyarakat dapat melakukan berbagai upaya 

untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan 

badan. Pengobatan sendiri (swamedikasi) 

merupakan bagian dari upaya masyarakat untuk 

memelihara dan meningkatkan kesehatannya sendiri. 

Menurut Word Health Organization (WHO) 

swamedikasi adalah pemilihan dan penggunaan obat 

baik obat modern maupun obat tradisional oleh 

seseorang untuk melindungi diri dari penyakit dan 

gejalanya (WHO, 1998). 

Berdasarkan hasil Susenas tahun 2011, BPS 

mencatat bahwa terdapat 66,82% orang sakit di 

Indonesia yang melakukan swamedikasi. Angka ini 

relatif lebih tinggi dibandingkan persentase 

penduduk yang berobat jalan ke dokter (45,8%)  

(BPS, 2011). Obat AINS termasuk obat yang banyak 

digunakan untuk swamedikasi oleh  masyarakat. 

Pada tahun 2001 ,Vedrana melakukan penelitian 

tentang penggunaan obat AINS secara swamedikasi 

di lingkungan keluarga mahasiswa kesehatan 

Universitas Zagrep. Dari penelitian tersebut, 

didapatkan hasil sebanyak 88%  responden pernah 

menggunakan obat AINS secara swamedikasi 

(Vucic, 2001).  

Penggunaan obat AINS secara swamedikasi yang 

marak di masyarakat bisa disebabkan oleh berbagai 

faktor. Green mencoba menganalisis perilaku 

manusia dari tingkat kesehatan. Kesehatan seseorang 

atau masyarakat dipengaruhi oleh 2 faktor pokok, 

yaitu faktor perilaku (behavior causes) dan faktor 

diluar perilaku (non-behavior causes). Selanjutnya 

perilaku itu sendiri ditentukan atau terbentuk dari 3 

faktor, salah satunya adalah faktor-faktor 

predisposisi (predisposing factors), yang terwujud 

dalam pengetahuan, sikap, kepercayaan, keyakinan, 

nilai-nilai, dan sebagainya. Teori Lawrence Green 

menjabarkan bahwa  perilaku seseorang  tentang 

kesehatan ditentukan oleh pengetahuan , sikap, 

kepercayaan, tradisi, dan sebagainya dari orang atau 

masyarakat yang bersangkutan (Notoatmodjo, 

2003).      

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui  

bagaimana pengaruh pengetahuan terhadap perilaku 

menggunakan obat AINS secara swamedikasi pada 

etnis Arab. Sebagai sebuah komunitas masyarakat 

tertentu, etnis Arab pada dasarnya memiliki 

kebudayaan sendiri, termasuk dalam masalah 

kesehatan. Oleh karena etnis Arab ini, berdasarkan 

pengetahuannya selama ini  sudah terbiasa 

melakukan penyembuhan sendiri, maka pengaruh 

pengetahuan terhadap  perilaku etnis Arab dalam 

melakukan pengobatan terutama pengobatan secara 

swamedikasi  juga perlu diteliti. Penelitian ini juga 

bertujuan agar  diketahui kondisi yang sebenarnya 

sehingga dapat digunakan oleh Apoteker sebagai 

acuan untuk memberikan informasi  yang benar  

tentang penggunaan obat AINS secara swamedikasi 

khususnya pada etnis Arab. Hasil  dari penelitian ini 

bagi Apoteker dapat digunakan untuk mengetahui 

karakteristik dari klien apotek sehingga dapat 

melakukan pelayanan kefarmasian dengan lebih 

maksimal.  Selain itu hasil dari penelitian ini juga 

diharapkan dapat digunakan untuk penelitian 

berikutnya yang berhubungan dengan perilaku 

swamedikasi khususnya pada etnis Arab  

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian 

survei analitik dengan  jenis rancangan survey Cross 

Sectional. Pengumpulan data untuk jenis penelitian 

ini, baik untuk variabel independen maupun variabel 

dependen dilakukan secara bersama-sama atau 

sekaligus. Penelitian ini dilakukan di daerah Ampel 

Surabaya dan sekitarnya. Populasi dalam penelitian 

ini adalah   etnis Arab di Surabaya. Sampel dalam 

penelitian ini adalah sebagian etnis Arab di 

Surabaya. Pengambilan sampel dilakukan secara 

purposive. Pengambilan sampel  dilakukan dengan 

memberikan kuesioner pada 100 responden. Dalam 

penelitian ini terdapat dua variabel yang akan 

dianalisis yaitu  variabel pengetahuan sebagai 

variable independen dan variabel perilaku 

swamedikasi sebagai variabel dependen. Kedua 

variabel tersebut dianalisis dengan menggunakan 

analisis regresi linear sederhana dan akan diketahui 

seberapa besar pengaruh variabel  pengetahuan 

(independen) terhadap variabel perilaku 

swamedikasi (dependen).   

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

1. Karakteristik Responden   

 Mayoritas responden berusia antara 18-40 tahun 

(62%) dan jenis kelamin terbanyak adalah laki-laki 

(61%). Pendidikan terakhir responden terbanyak 

adalah tamat SMA/sederajat (62%) dan pekerjaan 

responden terbanyak adalah wiraswasta (46%). 

Sebagian besar etnis Arab (91%) di Ampel berasal 

dari keturunan yang kedua orang tuanya Arab 

(bukan campuran). Sebanyak 73 orang (73%) pernah 

menggunakan pengobatan tradisional. Sebagian 

besar yang bertindak sebagai pembuat keputusan 

pengobatan adalah kepala rumah tangga, dengan 

jumlah 54 orang (54%). Obat AINS oral yang paling 

banyak digunakan adalah asam mefenamat yaitu 82 

responden (82%). Keluhan sakit yang diobati dengan 

obat AINS  oleh responden  terbanyak adalah nyeri 

(76%). Sumber informasi obat AINS yang diperoleh 

responden terbanyak dari keluarga  (33%). Tempat 

mendapatkan obat AINS terbanyak adalah di apotek 

(93%). Tingkat pengetahuan etnis Arab tentang 

swamedikasi dan obat AINS  pada kategori baik 

sebesar 44 % dan cukup sebesar 44 %. Perilaku 

swamedikasi obat AINS pada sebagian besar etnis 

Arab   tergolong tepat  (97%). Berdasarkan tabel 1 

diketahui tingkat pengetahuan responden tentang 

swamedikasi dan obat AINS  pada kategori baik 

sebesar 44 %, cukup sebesar 44% dan kurang baik 

sebesar 12%. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa tingkat pengetahuan responden  tentang 
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swamedikasi dan obat AINS berada pada kategori 

cukup dan baik Sedangkan perincian pengkatagorian 

perilaku swamedikasi obat AINS dimuat dalam tabel 

2. Berdasarkan  tabel 2, perilaku swmedikasi obat 

AINS responden  etnis Arab dalam kategori tepat 

sejumlah 97 orang (97%). Sedangkan perilaku 

swamedikasi obat AINS responden dalam kategori 

tidak tepat sejumlah 3 orang (3%). 

 
Tabel 1. Distribusi Frekuensi Tingkat Pengetahuan 

Swamedikasi dan Obat AINS 

Kategori 

Jumlah 

Jawaban 

Benar 

Nilai 

Responden 

(%) 

Jumlah 

(orang) 

Jumlah 

n(%) 

  Baik 
(76-

100%) 

22 100 0 44(44%) 

21 95,5 0 

20 90,9 5 

19 86,4 3 

18 81,8 14 

17 77,3 22 

Cukup 
(56-75%) 

16 72,7 12 44(44%) 

15 68,2 7 

14 63,6 15 

13 59,1 10 

Kurang 
( ≤ 55%) 

12 54,5 4 12(12%) 

11 50 0 

10 45,5 2 

9 40,9 3 

8 36,4 1 

7 31,8 0 

6 27,3 1 

5 22,7 0 

4 18,2 0 

3 13,6 0 

2 9,0 1 

1 4,5 0 

0 0 0 

Jumlah 100 100  

 
Tabel 2.  Distribusi Frekuensi Kategori Perilaku 

Swamedikasi Obat AINS. 

Kategori 

Jumlah 

jawaban yang 

tepat 

Jumlah 

responden 
Jumlah (n) 

   Tepat  
( > 50 %) 

10 16 97 

9 29 

8 30 

7 13 

6 9 

Tidak 

Tepat  
( ≤ 50%) 

5 3 3 

4 0 

3 0 

2 0 

1 0 

Jumlah   100 

 

2 Pengaruh Pengetahuan Terhadap Perilaku 

Samedikasi Obat AINS Oral 

Untuk menguji pengaruh pengetahuan terhadap 

perilaku swamedikasi obat AINS oral pada etnis 

Arab di Surabaya dilakukan dengan analisis regresi 

sedehana. Hasil dari analisis regresi sederhana dapat 

dilihat pada tabel 3. Dari hasil analisis diperoleh 

nilai signifikansi, r, R square, dan persamaan regresi. 

Nilai signifikansi digunakan untuk melihat 

penerimaan atau penolakan terhadap hipotesis. Dari 

hasil analisis data yang diperoleh nilai signifikansi 

pengetahuan sebesar 0,001 < 0,05. Dengan demikian 

hipotesis asli/alternatif (Ha) yang menyatakan  ada 

pengaruh pengetahuan terhadap perilaku 

penggunaan obat AINS secara swamedikasi pada 

Etnis Arab diterima. Dan hipotesis nihil (Ho) yang 

menyatakan tidak ada pengaruh pengetahuan 

terhadap perilaku penggunaan  obat AINS secara 

swamedikasi pada Etnis Arab ditolak. Nilai r 

merupakan simbol dari nilai koefisien korelasi. Pada 

tabel 3, nilai korelasi (r) adalah 0,337. Nilai 

koefisien korelasi  (r) yang diperoleh dapat 

diinterpretasikan hubungan di antara 2 variabel 

lemah.  Hal ini sejalan dengan penelitian Kristina, 

dkk (2008) bahwa keeratan hubungan antara 

pengetahuan dengan perilaku pengobatan sendiri 

adalah lemah (r = 0,253) (Kristina, dkk, 2008). Dari 

hasil analisis diperoleh juga nilai R square atau 

koefisien determinasi (KD). Nilai R square yang 

diperoleh adalah 11,4% yang dapat ditafsirkan 

bahwa variabel pengetahuan memiliki pengaruh 

kontribusi sebesar 11,4 % terhadap variabel perilaku 

dan 88,6% lainya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain 

di luar variabel pengetahuan seperti  keyakinan, 

akses pada pelayanan kesehatan, keterampilan dan 

adanya referensi, keluarga, tetangga, dan tokoh 

masyarakat. Menurut Green dkk. (2000) dalam 

Notoatmojo, perilaku itu sendiri ditentukan atau 

terbentuk dari 3 faktor: 1) faktor predisposisi 

(pengetahuan, sikap, keyakinan, persepsi), (2) faktor 

pendukung (akses pada pelayanan kesehatan, 

keterampilan dan adanya referensi), (3) faktor 

pendorong terwujud dalam bentuk dukungan 

keluarga, tetangga, dan tokoh masyarakat 

(Notoatmodjo, 2012). 

Berdasarkan uji analisis juga  diperoleh nilai 

konstanta sebesar 6,046 dan nilai koefisien regresi 

(b) sebesar 0,141. Tanda positif pada nilai koefisien 

regresi melambangkan hubungan yang searah antara 

variabel bebas (pengetahuan) dan variabel 

tergantung (perilaku swamedikasi) artinya apabila 

variabel bebas meningkat maka terjadi peningkatan 

perilaku swamedikasi yang tepat. Dari nilai 

konstanta dan nilai koefisien regresi tersebut, maka 

dapat dibuat persamaan regresi linear yaitu y = 

0,141x + 6,046. Dan dapat diartikan bahwa dengan 

semakin meningkat 1 (satu) nilai pengetahuan  maka 

semakin meningkat perilaku swamedikasi sebesar 

0,141 + 6,046 

 
Tabel 3. Analisis Pengaruh Pengetahuan Terhadap 

Perilaku swamedikasi obat AINS oral pada 

Etnis Arab di Surabaya 

 

Keterangan r 
R 

square 
Sig 

Persamaan regresi 

β0 β1 

Pengaruh 
pengetahuan 

terhadap 

perilaku 
swmedikasi  

.337 .114 .001 6,046 .141 
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KESIMPULAN 

a) Tingkat pengetahuan responden  tentang 

swamedikasi dan obat AINS berada pada 

kategori cukup (44%)  dan baik (44%). 

b) Perilaku swamedikasi obat AINS responden  

pada kategori tepat  (97 %), dan tidak tepat (3%). 

c) Nilai signifikan pengetahuan sebesar 0,001 < 

0,05. Dengan demikian hipotesis asli/alternatif 

(Ha) yang menyatakan  ada pengaruh 

pengetahuan terhadap perilaku penggunaan obat 

AINS secara swamedikasi pada Etnis Arab 

diterima. Sedangkan keeratan hubungan antara 

pengetahuan dengan perilaku  pengobatan sendiri 

adalah rendah (r = 0 337). 

d) Variabel pengetahuan memiliki pengaruh 

kontribusi sebesar 11,4 % terhadap variabel 

perilaku dan 88,6% lainya dipengaruhi oleh 

faktor-faktor lain di luar variabel pengetahuan 
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