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BAB 6

PEMBAHASAN

6.1. Pembahasan Hasil Penelitian

Pada penelitian ini, pengambilan data dilakukan di tujuh apotek terpilih

dikecamatan Blimbing kota Malang. Penarikan Apotek dilakukan dengan

membagi wilayah kecamatan Blimbing menjadi tiga bagian menggunakan

stratified sandom sampling berdasarkan proporsinya dan setiap bagian akan

diambil beberapa apotek menggunakan simple random Sampling. Apotek yang

terpilih dapat dilihat pada Tabel 5.1, yaitu Apotek A, Apotek B, Apotek C, Apotek

D, Apotek E, Apotek F dan Apotek G.

Dari setiap apotek akan dilakukan pengambilan data dengan menggunakan

instrumen kuesioner kepada klien apotek. Penarikan sampel klien Apotek

sebagai responden dilakukan dengan menggunakan sistem Non Random

Sampling yaitu Purposive Sampling berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi

yang telah ditetapkan oleh peneliti. Klien apotek yang dijadikan responden

adalah sebanyak 105 orang. Dari setiap apotek akan diambil sampel sebanyak

15 responden. Penelitian ini dilakukan selama tiga bulan, yaitu bulan Maret

Sampai dengan Mei 2014.

Dari instrumen kuesioner didapatkan karakteristik dari responden yang

terdiri dari usia, pekerjaan dan pendidikan terakhir. Berdasarkan Tabel 5.2

didapatkan rentang usia klien apotek, yaitu rentang usia 17-30 tahun

persentasenya sebesar 62,86% (66 responden), 31-40 tahun 32,38% (34

responden) dan usia 41-50 tahun 4,76% (5 responden).

Berdasarkan Tabel 5.3 didapatkan karakteristik responden berdasarkan

pekerjaan dengan persentase sebagai berikut, yaitu Pegawai Negeri Sipil
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presentasenya sebesar 12,38% (13 responden), Wiraswasta 35,24% (37

responden) dan lainnya sebesar 52,38% (55 responden).

Pendidikan mempunyai hubungan dengan tindakan pengobatan sendiri.

Pendidikan juga mempunyai hubungan yang bermakna dengan tindakan

pengobatan sendiri yang sesuai aturan menurut hasil yang didasari atas

ketepatan golongan obat, ketepatan obat, ketepatan dosis dan lama pengobatan

yang terbatas. Tingkat pendidikan seseorang dapat mempengaruhi tindakan

pemilihan dan penggunaan obat bebas yang dilakukannya (Septyowati, 2009).

Dari Tabel 5.4 didapatkan data pendidikan klien apotek sebagai responden

adalah SD memiliki presentase sebesar 0,95% (1 responden), SMP 5,71% (6

responden), SMA 58,10% (61 responden) dan Perguruan Tinggi 35,24% (37

responden).

Selain karakteristik responden, peneliti juga menambahkan pertanyaan

pendukung untuk mengetahui sumber informasi yang didapat responden terkait

obat generik. Pertanyaan pendukung terdiri dari 2 butir pertanyaan. Pertanyaan

nomor satu merupakan pertanyaan yang digunakan untuk mengetahui apakah

responden pernah mendapat informasi obat generik baik dari apoteker atau dari

orang lain. Tabel 5.5 merupakan tabel distribusi klien swamedikasi yang pernah

mendapat informasi obat generik. Dari 105 responden, 96 responden (91,43%)

mengaku sebelumnya pernah mendapat informasi  obat generik dan hanya 9

responden (8,57%) yang mengaku belum pernah mendapatkan informasi obat

generik. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sudah banyak klien swamedikasi

yang sebelumnya sudah mendapatkan informasi terkait obat generik. Perilaku

pemilihan obat dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah referensi
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dari keluarga atau tenaga medis, kaitannya adalah ada faktor budaya atau

dukungan keluarga dalam pengobatan sendiri (Septyowati, 2009).

Banyak faktor yang mendorong dan mempengaruhi masyarakat untuk

melakukan self medication, faktor-faktor tersebut salah satunya adalah iklan.

Iklan merupakan suatu media untuk menyampaikan informasi kepada

masyarakat terhadap suatu produk. Iklan memiliki fungsi menyampaikan

informasi, membujuk atau untuk mengingatkan masyarakat terhadap produk

obat. Salah satu cara untuk merebut perhatian masyarakat bukan saja iklan

sebagai sarana informasi melainkan sebagai sebuah hiburan, yaitu

menumbuhkan perasaan gembira bagi siapapun yang melihatnya, sehingga

konsumen tertarik untuk membeli (Dimara, 2012). Sumber informasi media

massa yang paling mempengaruhi masyarakat dalam penggunaan obat bebas

adalah iklan obat dari media elektronik baik televisi dan radio (Septyowati, 2009).

Butir pertanyaan pendukung nomor dua merupakan pertanyaan yang berisi

tentang himbauan penggunaan obat generik di media informasi seperti

selebaran, televisi, radio, koran atau internet. Hasil jawaban dari responden

dapat dilihat dari Tabel 5.6 yang menunjukkan sebesar 82 responden (78,1%)

pernah melihat atau mendengar himbauan penggunaan obat generik di media

informasi tersebut, sedangkan 23 responden (21,9%) sisanya mengaku belum

pernah mendengar atau melihat himbauan tersebut.

Selanjutnya adalah pertanyaan utama kuesioner. Gambaran pemahaman

klien swamedikasi terhadap obat generik di apotek dapat diukur menggunakan

instrumen kuesioner yang terdiri dari 10 butir pertanyaan. Pertanyaan ini mewaili

pengetahuan tentang obat generik terkait apa obat generik itu sendiri, dimana

dan bagaimana cara mendapatkan, tanda dan perbedaan obat generik dengan
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paten, harga, serta mutu dan kualitas obat generik. Sebelum kuesioner diberikan

ke responden, kuesioner diuji validitas dan realibilitasnya. Berdasarkan hasil

yang didapat pada Tabel 5.7, semua pertanyaan dalam kuesioner dinyatakan

valid. Apabila bentuk item adalah dichotomous (correct/incorrect, true/false),

maka digunakan rumus Koefisien Korelasi Point Biserial. Dalam pengembangan

dan penyusunan skala-skala psikologi, digunakan harga koefisien korelasi yang

minimal sama dengan 0,30. Dengan demikian, semua item yang memiliki

korelasi kurang dari 0,30 dapat disisihkan dan item-item yang akan dimasukkan

dalam alat test adalah item-item yang memiliki korelasi diatas 0,30 dengan

pengertian semakin tinggi korelasi itu mendekati angka satu (1,00) maka

semakin baik pula konsistensinya (validitasnya) (Hisyam, 2010). Dan hasil dari uji

validitas pada instrumen ini nilainya korelasinya lebih dari 0,30  sehingga

dikatakan valid. Sedangkan pada uji reabilitas menggunakan program SPSS IBM

20. Kuesioner dinyatakan reliable apabila nilai Cronbach’ Alpha yang didapat

lebih besar dari koefisien alpha yaitu 0,6. Berdasarkan Tabel 5.8 didapatkan

data telah memenuhi nilai koefisien alpha lebih besar dari batas reabilitas

sebesar 0,6 sehingga sudah reliable karena hasil Cronbach’ Alpha yang didapat

dari SPSS memiliki 0,689 > 0,600 yang telah memenuhi batas minimal reabilitas,

sehingga semua pertanyaan dalam kuesioner tersebut dapat dinyatakan reliable.

Selanjutnya adalah analisa setiap butir pertanyaan pada seluruh sampel apotek

pada Tabel 5.9. Butir pertanyaan nomor 1 merupakan pertanyaan tentang

pengertian obat generik. Obat generik adalah obat dengan nama resmi

International Non Propietary Names (INN) yang ditetapkan dalam Farmakope

Indonesia atau buku standar lainnya untuk zat berkhasiat yang dikandungnya

(Permenkes No. 68 th 2010). Untuk butir pertanyaan nomor 1 didapatkan hasil
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persentase rata-rata sebesar 82,86%. Berdasarkan kriteria data dari analisis

rakapitulasi data penelitian pada Tabel 5.10, hasil tersebut masuk dalam rentang

81-100% yang termasuk dalam kriteria rentang sangat baik. Hasil yang

ditunjukkan menunjukkan tentang pemahaman klien swamedikasi terhadap

pengertian obat generik sangat tinggi. Dengan semakin berkembangnya

teknologi, masyarakat menjadi lebih mudah dalam mengakses informasi,

termasuk di dalamnya informasi mengenai kesehatan. Masyarakat jadi lebih

terbuka dengan adanya informasi di internet mengenai pengobatan (Kartajaya,

2011).

Butir pertanyaan nomor 2 merupakan pertanyaan yang bertujuan untuk

mengetahui pemahaman klien swamedikasi apotek tentang tempat

mendapatkan/membeli obat generik. Hasil yang didapatkan untuk butir

pertanyaan nomor 2 memiliki presentase rata-rata yang sangat luar biasa, yaitu

100%. Hasil ini berdasarkan kriteria data dari analisis rakapitulasi data penelitian

pada Tabel 5.10 tentu saja masuk dalam rentang yang sangat baik. Hal ini dapat

diinterpretasikan bahwa semua klien swamedikasi apotek sangat mengetahui

bahwa obat generik bisa didapatkan/dibeli di apotek.

Butir pertanyaan nomor 3 merupakan pertanyaan yang bertujuan untuk

menggali wawasan klien swamedikasi apotek tentang program pemerintah

terhadap kesehatan, khususnya terkait obat generik. Hasil yang didapatkan dari

butir pertanyaan nomor 3 memiliki presentase rata-rata sebesar 80,94%.

Berdasarkan kriteria data dari analisis rakapitulasi data penelitian pada Tabel

5.10 masuk dalam rentang kriteria sangat baik. Hasil tersebut dapat

diinterpretasikan bahwa klien swamedikasi apotek sangat mengetahui bahwa

obat generik merupakan program pemerintah. Obat Generik Berlogo (OGB)
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merupakan obat program pemerintah yang penggunaannya diberlakukan melalui

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 085/Menkes/Per.1/1989 tanggal 28 Januari

1989 (Nugraheni, 2006).

Butir pertanyaan nomor 4 merupakan pertanyaan yang bertujuan untuk

melihat pengetahuan obat generik terkait perbedaan obat generik dengan non-

generik atau obat bermerek dagang. Hasil yang didapatan dari butir pertanyaan

nomor 4 memiliki persentase sebesar 80,96%. Berdasarkan kriteria data dari

analisis rakapitulasi data penelitian pada Tabel 5.10 masuk dalam rentang

kriteria sangat baik. Hasil tersebut dapat diinterpretasikan bahwa klien

swamedikasi apotek mampu membedakan obat generik dengan obat non-

generik atau obat bermerek dagang. Obat generik dan obat paten sebenarnya

dapat di bedakan dengan melihat kemasannya. Dimana obat generik dikemasan

terdapat logo obat generik sedangkan obat paten tidak ada (Alim, 2013).

Butir pertanyaan nomor 5 merupakan pertanyaan yang bertujuan untuk

menggali lebih dalam pengetahuan klien swamedikasi apotek mengenai ciri-ciri

obat generik. Hasil yang didapat dari butir pertanyaan nomor 5 memiliki

persentase sebesar 87,60%. Berdasarkan kriteria data dari analisis rakapitulasi

data penelitian pada Tabel 5.10 masuk dalam rentang kriteria sangat baik.

Interpretasi dari hasil tersebut adalah klien swamedikasi apotek mngetahui

dengan sangat baik terkait ciri-ciri obat generik, yaitu logo obat generik. OGB

mudah dikenali dari logo lingkaran hijau bergaris-garis putih dengan tulisan

“Generik” di bagian tengah lingkaran (Yumni, 2012).

Butir pertanyaan nomor 6 merupakan pertanyaan yang bertujuan untuk

menggali lebih dalam mengenai pemahaman klien swamedikasi apotek terkait

perbedaan obat generik dengan obat over-the-counter (OTC) sebagai dasar
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pertanyaannya. Hasil yang didapatkan dari butir pertanyaan nomor 6 memiliki

persentase sebesar 68,57%. Berdasarkan kriteria data dari analisis rakapitulasi

data penelitian pada Tabel 5.10 berada pada rentang 61-80% yang termasuk

dalam rentang kriteria tinggi.

Butir pertanyaan nomor 4, nomor 5 dan nomor 6 adalah pertanyaan yang

saling memiliki keterkaitan. Pertanyaan nomor 4 menggali pemahaman klien

swamedikasi tentang perbedaan obat generik dengan obat paten. Dari

pertanyaan tersebut didapatkan persentase sebesar 80,96%. Informasi dari hasil

pertanyaan tersebut akan ditegaskan dengan butir pertanyaan nomor 5 yang

berisi tentang logo obat generik. Dari pertanyaan tersebut didapat hasil

persentase sebesar 87,60%. Dari kedua pertanyaan tersebut dapat ditarik

kesimpulan bahwa pasien mengerti perbedaan obat generik dengan obat paten,

yang mana pada kemasan obat generik terdapat logo bertuliskan “generik”.

Namun, hasil tersebut tidak relevan dengan butir pertanyan nomor 6. Butir

pertanyaan nomor 6 yang berisi tentang contoh obat bermerek dagang dengan

harga murah yang banyak dijual diwarung. Dari pertanyaan tersebut didapatkan

persentase sebesar 68,57%. Dari rendahnya hasil persentase tersebut dapat

disebabkan karena kurangnya pemahaman klien swamedikasi mengenai logo

obat secara umum. Mereka hanya membaca logo obat generik yang bertuliskan

“generik” tanpa mengetahui arti logo obat yang lain. Logo obat yang terdapat

pada kemasan obat tersebut sebenarnya sudah lama diinformasikan oleh

pemerintah, namun sepertinya lebih banyak yang kurang memahami daripada

yang memahami arti warna logo pada kemasan obat (Richa, 2010)
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Butir pertanyaan nomor 7 merupakan pertanyaan tentang contoh obat

generik. Pertanyaan tersebut bertujuan untuk mengetahui wawasan klien

swamedikasi terkait contoh obat generik. Hasil yang didapat untuk butir

pertanyaan nomor 7 memiliki persentase sebesar 80,01%. Berdasarkan kriteria

data dari analisis rakapitulasi data penelitian pada Tabel 5.10, hasil tersebut

masuk dalam rentang 61-80% yang termasuk dalam rentang kriteria sangat baik.

Hasil tersebut dapat diinterpretasikan bahwa klien swamedikasi apotek

mengetahui dengan baik contoh dari obat generik. Masyarakat familiar terhadap

sebagian obat generik yang sering dibeli.

Butir pertanyaan nomor 8 merupakan pertanyaan yang berisi perbedaan

harga obat generik. Pertanyaan tersebut bertujuan untuk menggali pengetahuan

klien swamedikasi terkait harga obat generik yang lebih murah. Hasil yang

didapatkan pada butir pertanyaan nomor 8 memiliki persentase sebesar 100%.

Berdasarkan kriteria data dari analisis rakapitulasi data penelitian pada Tabel

5.10 termasuk dalam rentang 81-100% yang termasuk dalam rentang kriteria

sangat baik. Hal tersebut menunjukkan bahwa klien swamedikasi apotek

mengetahui dengan sangat baik bahwa obat generik memiliki harga yang lebih

murah. Alasan utama obat generik berlogo murah adalah karena besar harganya

yang diatur dan diberi subsidi oleh pemerintah (Yumni, 2012). Harga obat generik

dikendalikan oleh pemerintah untuk menjamin akses masyarakat terhadap obat

(Depkes, 2012). Selain itu, obat generik umumnya diproduksi dalam jumlah yang

besar dan tidak lagi memerlukan biaya yang tinggi untuk riset pembuatan obat

yang mendalam karena pembuat obat paten sebelumnya telah melakukannya.

Kemasan yang dibuat sederhana serta biaya iklan/promosi yang tidak sebesar
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obat generik bermerek, membuat anggaran pembuatan obat ini semakin dapat

ditekan (Yumni, 2012).

Butir pertanyaan nomor 9 merupakan pertanyaan yang berisi tentang

kualitas obat generik. Pertanyaan ini bertujuan untuk mengetahui kepercayaan

klien swamedikasi apotek terkait. Hasil yang didapat dari butir pertanyaan nomor

9 memiliki persentase sebesar 64,76%. Berdasarkan kriteria data dari analisis

rakapitulasi data penelitian pada Tabel 5.10 termasuk dalam rentang 61-80%

yang termasuk dalam rentang kriteria baik. Hasil tersebut dapat diinterpretasikan

bahwa masyarakat mengetahui bahwa kualitas obat generik sama baik dengan

obat bermerek/atau obat paten. Meskipun masuk kedalam kriteria tinggi,

presentase tersebut jauh lebih rendah dibanding dengan presentase dari

pertanyaan-pertanyaan lainnya. Menurut analisa peneliti, karena harga obat

generik yang murah, sehingga klien swamedikasi menganggap bahwa harga

sebanding dengan kualitas. Padahal sebuah perusahaan farmasi harus

melengkapi persyaratan ketat dalam Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB)

yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Jadi,

persepsi harga yang murah karena isi racikan obat yang tidak bagus itu salah

besar. Sebab dari awal sampai akhir obat generik itu diproduksi dengan proses

yang sama dengan bahan baku yang sama dengan obat bermerek/paten (Yumni,

2012).

Butir pertanyaan nomor 10 merupakan butir pertanyaan yang berisi mutu

dan khasiat obat generik. Pertanyaan ini bertujuan untuk mengetahui

kepercayaan klien swamedikasi apotek terkait mutu dan khasiat obat generik.

Hasil yang didapat dari butir pertanyaan ini memiliki persentase sebesar 93,33%.

Berdasarkan kriteria data dari analisis rakapitulasi data penelitian pada Tabel
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5.10 termasuk dalam rentang 81-100% yang berarti masuk dalam rentang kriteria

sangat baik. Hasil tersebut dapat diinterpretasikan bahwa klien swamedikasi

apotek sangat tidak meragukan mutu dan khasiat obat generik. Depkes juga

menghimbau agar tidak perlu meragukan mutu obat generik, pasalnya produksi

obat generik telah menerapkan Cara Produksi Obat yang Baik (CPOB). Harga

obat tidak menentukan mutu. Mutu dijadikan dasar acuan untuk menetapkan

kebenaran khasiat (efficacy) dan keamanan (safety) (Harianto, 2006).

Selanjutnya seluruh hasil rata-rata terkumpul akan dilakukan analisis

menggunakan IBM SPSS v 20, yaitu dengan melakukan analisis deskriptif.

Analisis yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui seluruh persentase total,

yaitu persentase dari seluruh hasil persentase yang didapat dari butir-butir

pertanyaan. Hasil yang didapat dari uji ini adalah 83,90%. Hasil tersebut akan

dianalisis dengan Tabel interpretasi skor skala Guttman. Berdasarkan interpretasi

skor skala Guttman, persentase hasil tersebut masuk dalam rentang 81-100%

yang termasuk dalam kriteria sangat baik. Jadi, dari hasil tersebut dapat

dikatakan bahwa gambaran pemahaman klien swamedikasi terhadap obat

generik di apotek Kecamatan Blimbing Kota  Malang adalah sangat baik.

6.2. Implikasi Terhadap Bidang Farmasi

Implikasi dalam penelitian ini yaitu hasil dari penelitian ini dapat digunakan

sebagai masukan bagi tenaga farmasis, bahwa pendampingan oleh apoteker

pada klien swamedikasi secara tidak langsung juga menambah pengetahuan

klien swamedikasi tentang obat generik. Hal tersebut berarti, jika pengetahuan

klien swamedikasi tentang obat baik, maka tujuan pengobatan yang efektif dan

efisien dapat dicapai.
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6.3. Keterbatasan Penelitian

Terdapat keterbatasan penelitian yang penulis alami selama melakukan

penelitian, yaitu sulitnya penulis untuk menemui Apoteker Pengelola Apotek

untuk melakukan permohonan izin penelitian. Selain hal tersebut, keterbatasan

yang penulis alami adalah penolakan klien apotek untuk diminta sebagai

responden.


