
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Obat adalah obat jadi termasuk produk biologi, yang merupakan bahan 

atau paduan bahan digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem 

fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, 

penyembuhan, pemulihan dan peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi untuk 

manusia (BPOM 2011). Pada saat ditemukan, obat diberi nama kimia yang 

menggambarkan struktur molekulnya. Nama kimia obat biasanya sangat 

kompleks, sehingga tidak mudah diingat orang awam. Untuk memudahkan 

konsumen mengingat nama obat, dibuatlah nama generiknya. Obat akan 

mendapatkan nama generik setelah obat dinyatakan aman dan bermanfaat melalui 

uji klinis. Setelah dilakukan uji klinis barulah obat didaftarkan pada Badan 

Pengawas Obat dan Makanan (Dermawan, 2015). 

Perusahaan yang pertama kali menemukan obat mempunyai hak memberi 

nama dagang pada obat hasil temuannya. Nama dagang sering disebut sebagai 

nama paten (Dermawan, 2015). Obat paten adalah obat milik suatu perusahaan  

dengan nama khas atau nama dagang yang dilindungi hukum. Perusahaan atau 

pabrik yang pertama kali menemukan dan mengembangkan obat, mempunyai hak 

paten antara 10-15 tahun atas penemuannya, artinya tidak ada pihak lain yang 

menjual atau mengedarkan obat dengan kandungan zat tersebut kecuali pihak 

patennya. Obat paten, setelah hak patennya habis akan berubah menjadi obat 

generik. Obat generik adalah obat dengan nama generik, nama resmi yang telah 

ditetapkan dalam farmakope Indonesia dan INN (Internasional non proprietary 

names) dari WHO (World Health Organization) untuk zat berkhasiat yang 

dikandungnya (Dermawan, 2015). Obat generik terdiri dari obat generik  berlogo 

dan obat generik bermerek (branded generic). Obat generik berlogo adalah obat 

yang menggunakan nama zat berkhasiatnya dan mencantumkan logo perusahaan 



farmasi yang memproduksinya. Obat bermerek adalah obat yang diberi merek 

dagang oleh perusahaan farmasi yang memproduksinya (Wibowo, 2009). 

Obat merupakan komponen terbesar dalam pelayanan kesehatan. Biaya 

obat dalam pelayanan kesehatan dapat mencapai hingga 70% dari total biaya 

pelayanan kesehatan (Depkes 2010). Oleh karena itu, pemerintah perlu 

menyediakan obat-obatan yang bermutu dengan harga yang terjangkau bagi 

seluruh lapisan masyarakat, untuk meningkatkan dan meratakan pelayanan 

kesehatan. Tingginya harga obat menyebabkan terbatasnya jangkauan masyarakat 

untuk membeli obat terutama masyarakat menengah ke bawah. Oleh sebab itu 

pemerintah mewajibkan penulisan resep atau penggunaan obat generik difasilitas 

pelayanan kesehatan pemerintah yang tercantum dalam PERMENKES RI No 

085/MENKES/PER/I/1989. 

Berdasarkan data nasional tahun 2013, penggunaan obat generik di 

puskesmas sebesar 96,11%, rumah sakit 74,87%, sehingga rata-rata penggunaan 

obat generik di fasilitas pelayanan kesehatan sebesar 85,49%, dengan target 75%. 

Dari data tersebut terlihat bahwa, apa yang diprogramkan dan ditargetkan 

pemerintah  untuk tahun 2013 sudah berhasil. Walaupun penggunaan obat generik 

sudah memenuhi target, tapi pada kenyataannya banyak masyarakat yang 

mempunyai pandangan keliru terhadap obat generik. Orang sering mengira bahwa 

obat generik adalah obat murah dengan kualitas rendah (Sutrisna, 2014). 

Sebaliknya, mereka menganggap obat yang bermutu adalah obat yang harganya 

mahal dengan kemasan mewah. Padahal obat generik dan obat paten/obat nama 

dagang mempunyai kandungan zat aktif, mutu, khasiat, keamanan dan kualitas 

yang sama, yang membedakan hanya harga dan kemasan. 

Mahalnya harga obat paten atau obat nama dagang karena dibebani biaya 

promosi dan kemasan supaya lebih menarik (BPOM, 2009). Persepsi masyarakat 

yang salah mengenai obat generik disebabkan karena kurangnya pengetahuan 

masyarakat tentang obat generik (Merdekawati, 2013). 



Pengetahuan tentang obat generik merupakan suatu hal yang penting, 

karena pengetahuan merupakan domain terpenting bagi terbentuknya 

tindakan/perilaku seseorang (Kholid, 2014). Maka dari itu perlu dilakukan 

penelitian tentang hubungan pengetahuan  dengan perilaku penggunaan obat 

generik. 

Allah SWT sangat menghargai orang yang memiliki ilmu pengetahuan. 

Hal ini tercermin pada ayat-ayat yang pertama kali diturunkan Allah SWT melalui 

Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW yaitu Q.S. Al-alaq (96) : 1-5. Ayat 

tersebut mendorong umat Islam untuk pandai membaca, berfikir, dan berkreasi. 

Semakin banyak membaca, semakin banyak manfaat yang diperoleh. Ilmu akan 

bertambah, bahasa makin baik, dan wawasan semakin luas. Jadi, membaca 

merupakan kunci pembuka untuk mempelajari ilmu pengetahuan. 

Orang yang beriman dan berilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah 

SWT, hal ini terdapat dalam Q.S. Al-mujadilah (58) : 11 yang artinya : “Wahai 

orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu,”Berilah kelapangan di 

dalam majelis-majelis, “maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi 

kelapangan untukmu. Dan Apabila dikatakan, “Berdirilah kamu,”maka 

berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman 

di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah 

Mahateliti apa yang kamu kerjakan”. 

Allah SWT juga mengisyaratkan bahwa ada perbedaan antara orang yang 

berilmu dengan yang tidak berilmu, sesuai dengan firman Allah SWT Q.S Al-

Zumar (39) : 9 yang artinya “(Apakah kamu orang musyrik yang lebih beruntung) 

ataukah orang yang beribadah pada waktu malam dengan sujud dan berdiri, 

karena takut kepada (azab) akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? 

Katakanlah, “Apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang 

yang tidak mengetahui?” Sebenarnya hanya orang yang berakal sehat dapat 

menerima pelajaran”. 



Begitu besar perhatian Islam terhadap ilmu pengetahuan, sehingga setiap 

orang Islam baik laki-laki maupun perempuan diwajibkan untuk menuntut ilmu, 

sesuai dengan sabda Nabi “Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim laki-laki 

dan perempuan” (HR. Ibn ‘Aday, al-Baihaqi, dan at-Thabrani darial-Husain bin 

‘Ali, Ibnu ‘Abbas, dan Ibn Mas’ud; Ibnu Majah, dan Ibn ‘Abd al-Barr dari Anas). 

Dimana pun ilmu berada, Islam memerintahkan untuk mencarinya, sesuai dengan 

sabda Nabi “Tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negri Cina” (HR. al-‘Uqaili, 

Ibnu ‘Aday, al-Baihaqi, dan Ibn ‘Abd al-Barr dari Anas).  

Ilmu pengetahuan suatu yang penting bagi umat manusia, karena dengan 

ilmu manusia dapat mengenal alam semesta dan bahkan menguasainya. Ilmu 

pengetahuan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam segala sikap dan tindakan 

 

1.2 Rumusaan Masalah 

Obat merupakan komponen terbesar dalam pelayanan kesehatan. Tingginya 

harga obat menyebabkan terbatasnya jangkauan masyarakat untuk membeli obat 

terutama masyarakat menengah ke bawah. Dengan adanya PERMENKES RI No 

085/MENKES/PER/I/1989 tentang kewajiban penulisan resep atau penggunaan 

obat generik di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah sangat membantu 

masyarakat, karena harga obat generik yang murah dan kualitasnya yang baik. 

Perilaku penggunaan obat generik dipengaruhi oleh pengetahuan, oleh karena itu 

pertanyaan dalam penelitian ini adalah: 

Apakah ada hubungan pengetahuan masyarakat tentang obat generik dengan 

perilaku penggunaan obat generik di kelurahan rawasari kecamatan cempaka 

putih jakarta pusat tahun 2016 ditinjau dari kedokteran dan Islam? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Diketahuinya hubungan pengetahuan masyarakat tentang obat generik dengan 

perilaku penggunaan obat generik di kelurahan rawasari kecamatan cempaka 

putih jakarta pusat tahun 2016 ditinjau dari kedokteran. 



2. Diketahuinya hubungan pengetahuan masyarakat tentang obat generik dengan 

perilaku penggunaan obat generik di kelurahan rawasari kecamatan cempaka 

putih jakarta pusat tahun 2016 ditinjau dari segi Islam. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Memberikan informasi kepada peneliti mengenai tingkat pengetahuan masyarakat 

tentang obat generik. Memberikan informasi tentang hubungan pengetahuan 

masyarakat tentang obat generik dengan perilaku penggunaan obat generik 

ditinjau dari kedokteran dan Islam 

 


