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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 

Komunikasi merupakan suatu proses pertukaran imformasi diantara dua 

orang atau lebih melalui sistem simbul-simbul, isyarat-isyarat dan perilaku yang 

sudah lazim (Moekijat, 1993). 

 Salah satu media yang digunakan sebagai alat komunikasi adalah televisi. 

Kehadiran televisi di dunia telah membawa dampak yang besar bagi umat 

manusia. Televisi memberikan informasi berupa pesan-pesan yang dalam 

kecepatan tinggi menyebar ke seluruh pelosok dunia. Hal ini membuat orang bisa 

secara langsung mendapatkan informasi yang dibutuhkan tanpa membutuhkan 

waktu yang lama. Di sinilah peranan televisi demikian penting dan dibutuhkan 

oleh manusia. Media massa televisi secara teknis memiliki kemampuan mencapai 

khalayak dalam jumlah tak terhingga pada waktu bersamaan (Renald, 1992). 

Untuk itu media massa televisi mempunyai fungsi utama yang selalu harus 

diperhatikan yaitu fungsi informatif, edukatif, rekreatif dan sebagai sarana 

mensosialisasikan nilai-nilai atau pemahaman-pemahaman baik yang lama 

maupun yang baru (Atmowiloto, 1986). 

Disadari atau tidak, media massa televisi berfungsi sebagai “agen-agen 

industri komunikasi transnasional” yang mempromosikan nilai-nilai yang melekat 

dalam industrialisasi yang dianut masyarakat di negara-negara metropolis. Iklan 

menawarkan berbagai produk untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan fisik 

yang sifatnya sementara seperti alat kecantikan, makanan, minuman, obat-obatan, 

pakaian dan kendaraan. 

Dari iklan yang kita lihat sehari-hari, pola pemilihan kebutuhan 

masyarakat dapat terpengaruh, begitupula dengan pemilihan obat yang akan di 

gunakan untuk meningkatkan, mengobati maupun mempertahankan kesehatan.  

Menurut Undang-Undang No. 36 tahun 2009 kesehatan adalah keadaan 

sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan 

setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan tersebut 

dapat terwujud karena adanya peran serta pribadi individu untuk melakukan upaya 



2

kesehatan untuk dirinya sendiri. Upaya tersebut dapat berupa pengobatan pertama 

pada diri mereka (swamedikasi).  

Tindakan swamedikasi (self medication) mempunyai kecenderungan untuk 

meningkat. Beberapa faktor berperan dalam  peningkatan tersebut, yaitu: 

pengetahuan masyarakat tentang penyakit ringan dan berbagai gejala serta 

pengobatannya, motivasi masyarakat untuk mencegah atau mengobati penyakit 

ringan yang mampu dikenali sendiri, ketersediaan dan kemudahan mendapatkan 

obat-obat yang dapat dibeli bebas tanpa resep dokter (OTC /  Over The Counter)

secara luas dan terjangkau untuk mengatasi penyakit ringan atau gejala yang 

muncul, serta diterimanya pengobatan tradisional sebagai bagian dari sistem 

kesehatan.

Dengan adanya kekuatan teknologi dan daya hibur yang kuat, televisi 

mempunyai andil besar pada masyarakat. Untuk itu fungsi utama media massa 

televisi seperti fungsi informatif, edukatif dan rekreatif harus selalu diperhatikan. 

Sehingga masyarakat tidak salah mengambil keputusan saat dihadapakan oleh dua 

pilihan, terutama dalam hal pemilihan obat yang digunakan untuk swamedikasi 

(self medication). Kesalahan dalam memilih obat karena pengaruh iklan akan 

berdampak luas, mulai tidak sembuhnya gejala penyakit yang di rasakan hingga 

munculnya efek samping obat yang tidak diinginkan.  

1.2 Rumusan Masalah 

Apakah iklan obat flu di televisi mempengaruhi masyarakat terhadap 

pemilihan obat flu secara swamedikasi ?  

1.3 Tujuan Penelitian 

a) Tujuan Umum 

Memperoleh informasi gambaran perilaku masyarakat terhadap pemilihan 

penggunaan obat swamedikasi. 
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b) Tujuan Khusus 

Membuktikan adanya pengaruh iklan obat flu ditelevisi terhadap 

pemulihan obat swamedikasi. 

1.4 Hipotesis 

Berdasarkan sumber pustaka dan penelitian ilmiah menunjukkan bahwa 

iklan obat flu di televisi mempunyai pengaruh terhadap pemilihan obat secara 

swamedikasi. 


