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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Swamedikasi merupakan bagian dari self-care di mana merupakan usaha 

pemilihan dan penggunaan obat modern, herbal, maupun obat tradisional oleh 

seorang individu untuk mengatasi penyakit atau gejala penyakit (WHO, 1998). 

Pengobatan sendiri (self-medication) merupakan upaya yang dilakukan 

masyarakat untuk mengobati dirinya sendiri yang biasanya dilakukan untuk 

mengatasi keluhan-keluhan dan penyakit ringan yang banyak dialami masyarakat 

seperti demam, nyeri, pusing, batuk, influenza, sakit maag, kecacingan, diare, 

penyakit kulit, dan lain-lain (Binfar, 2007).  Pada dasarnya, bila dilakukan secara 

rasional, swamedikasi memberikan keuntungan besar bagi pemerintah dalam 

pemeliharaan kesehatan nasional (Depkes RI, 2008).  

 Menurut data World Health Organization (WHO) di banyak negara 

sampai 80% episode sakit dicoba diobati sendiri oleh penderita (Suryawati, 1997). 

Sedangkan berdasarkan hasil Susenas tahun 2009, BPS mencatat bahwa terdapat 

66% orang sakit di Indonesia melakukan swamedikasi sebagai usaha pertama 

dalam menanggulangi penyakitnya. Persentase tersebut cenderung lebih tinggi 

dibandingkan 44% penduduk yang langsung berobat jalan ke dokter. Meski 

begitu, tingginya angka ini harus tetap diwaspadai, pasalnya pada pelaksanaan 

swamedikasi, diprediksi akan banyak terjadi kesalahan penggunaan obat 

(medication error) yang disebabkan karena keterbatasan pengetahuan masyarakat 

akan obat dan penggunaanya (Depkes RI, 2006). 

 Ada beberapa pengetahuan minimal terkait swamedikasi yang sebaiknya 

dipahami masyarakat, pengetahuan tersebut antara lain tentang mengenali gejala 

penyakit, memilih produk sesuai dengan indikasi dari penyakit, mengikuti 

petunjuk yang tertera pada etiket brosur, memantau hasil terapi dan kemungkinan 

efek samping yang ada (Depkes RI, 2008). 

 Untuk melakukan swamedikasi secara aman, rasional, efekif dan 

terjangkau masyarakat perlu menambah pengetahuan dan melatih keterampilan 

dalam praktik swamedikasi. Masyarakat mutlak memerlukan informasi yang jelas 
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dan terpercaya agar penentuan kebutuhan jenis atau jumlah obat dapat diambil 

berdasarkan alasan yang rasional (Suryawati, 1997).  

 Beberapa faktor yang berperan pada perilaku swamedikasi antara lain 

adalah persepsi tentang sakit, ketersediaan obat yang dijual bebas, serta 

ketersediaan informasi yang benar mengenai penggunaan obat tersebut 

(Sukasediati, 2000). Persepsi seseorang tentang sakit sangat menentukan kapan 

dan bagaimana seseorang tersebut mengambil tindakan pengobatan sendiri. 

Ketersediaan obat yang dijual bebas memungkinkan masyarakat untuk 

mendapatkan dan menggunakan obat tersebut dengan mudah. Sedangkan 

ketersediaan informasi mengenai obat dapat menentukan pemilihan dan 

penggunaan obat tersebut. Untuk melakukan pengobatan sendiri yang berkualitas, 

masyarakat membutuhkan informasi yang benar. Informasi tersebut harus 

obyektif, lengkap, dan tidak menyesatkan (Depkes RI, 1994). Informasi mengenai 

obat dapat diperoleh dari berbagai sumber baik dari anggota masyarakat maupun 

dari media massa seperti televisi, radio, koran, majalah, dan sebagainya.  

 Iklan televisi merupakan sumber utama (55%) infomasi mengenai obat. 

Sedangkan 40% mendapat informasi mengenai obat dari teman atau anggota 

keluarga dan 5% lewat iklan radio, poster atau spanduk (Dianawati, 2008).  

 Pada hakikatnya iklan adalah komunikasi yang tidak dilakukan secara 

langsung antar individu dengan sejumlah biaya dengan berbagai media yang 

dilakukan oleh perusahaan, lembaga yang tidak mencari keuntungan, serta 

individu-individu (Setiyowati, 2008). Iklan yang ditayangkan media televisi 

membentuk pernyataan sikap konsumen yang mempengaruhi minat beli 

konsumen. Pembentukan sikap terhadap iklan dipengaruhi persepsi konsumen 

terhadap iklan. Sikap terhadap iklan (afektif) merupakan cara konsumen 

merasakan hal tersebut (Assael, 2001). Salah satu jenis obat bebas yang banyak 

beredar di masyarakat dan banyak diiklankan adalah antipiretik. Biasanya obat ini 

digunakan untuk mengatasi demam, yaitu dengan menurunkan standar suhu 

tersebut ke nilai normal. 

 Demam adalah keadaan dimana suhu tubuh lebih dari 37,5ºC dan bisa 

menjadi manifestasi klinis awal dari suatu infeksi. Suhu tubuh manusia dikontrol 

oleh hipotalamus. Selama terjadinya demam hipotalamus di reset pada level 
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temperatur yang paling tinggi (Dipiro, 2008). Sedangkan menurut NAPN 

(National Association of Pediatrics Nurse) disebut demam bila bayi berumur 

kurang dari 3 bulan suhu rektal melebihi 38° C. Pada anak umur lebih dari 3 bulan 

suhu aksila dan oral lebih dari 38,3° C.  

 Demam mengacu pada peningkatan suhu tubuh yang berhubungan 

langsung dengan tingkat sitokin pirogen yang diproduksi untuk mengatasi 

berbagai rangsang, misalnya terhadap toksin bakteri, peradangan, dan rangsangan 

pirogenik lain. Bila produksi sitokin pirogen secara sistemik masih dalam batas 

yang dapat ditoleransi maka efeknya akan menguntungkan tubuh secara 

keseluruhan, tetapi bila telah melampaui batas kritis tertentu maka sitokin ini 

membahayakan tubuh. Batas kritis sitokin pirogen sistemik tersebut sejauh ini 

belum diketahui (Sherwood, 2001).  Hasil Survei Kesehatan Rumah Tangga 

2001, penduduk yang menggunakan obat sesuai dengan aturan dalam pengobatan 

sendiri untuk keluhan demam-sakit kepala 78,0%, keluhan batuk 50,4%, dan 

keluhan flu 53,3%. 

 Dari uraian kasus tersebut maka akan dilakukan penelitian tentang 

pengaruh iklan obat demam di televisi terhadap pemilihan obat secara 

swamedikasi pada ibu rumah tangga di kelurahan Petungasri Pasuruan. Menurut 

survey yang telah dilakukan sebelumnya, kejadian swamedikasi di Petungasri 

cukup tinggi. Pada penelitian ini digunakan ibu rumah tangga sebagai sampel 

karena ibu rumah tangga lebih aktif dalam mencari informasi mengenai obat yang 

digunakan oleh keluarga dan informasi tersebut berguna bagi para ibu rumah 

tangga antara lain untuk mempertimbangkan promosi iklan obat di pasaran dan 

mengelola obat di rumah tangga secara benar. Penelitian ini dilakukan di 

kelurahan Petungasri Pasuruan dengan jumlah ibu rumah tangga mencapai 1020 

jiwa dengan berbagai latar belakang dan juga merupakan masyarakat sudah maju 

dan sadar teknologi serta informasi dari berbagai sumber terutama media 

elektronik seperti televisi.   

  Penelitian ini merupakan jenis penelitian inferensial. Dalam penelitian ini 

metode pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner. 
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1.2 Rumusan Masalah 

 Apakah ada pengaruh iklan obat demam di televisi terhadap pemilihan 

obat secara swamedikasi pada ibu rumah tangga di kelurahan Petungasri 

Pasuruan? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh iklan obat demam di 

televisi terhadap pemilihan obat secara swamedikasi pada ibu rumah tangga di 

kelurahan Petungasri Pasuruan. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Untuk mendapatkan informasi atau data tentang perilaku pemilihan obat 

demam secara swamedikasi pada ibu rumah tangga di kelurahan 

Petungasri Pasuruan. 

2. Membuktikan adanya pengaruh iklan obat demam di televisi terhadap 

pemilihan obat  secara swamedikasi pada ibu rumah tangga di kelurahan 

Petungasri Pasuruan. 

1.4 Hipotesis 

 Iklan obat demam di televisi berpengaruh terhadap pemilihan obat secara 

swamedikasi pada pada ibu rumah tangga di kelurahan Petungasri Pasuruan. 

1.5 Manfaat penelitian 

a. Untuk mengetahui pengaruh iklan obat demam di televisi terhadap 

pemilihan obat secara swamedikasi pada ibu rumah tangga di kelurahan 

Petungasri Pasuruan. 

b. Bahan informasi bagi penelitian berikutnya yang akan mengembangkan 

tentang pemilihan obat secara swamedikasi berdasarkan informasi iklan 

yang ada di televisi. 

c. Memberikan informasi lebih lanjut mengenai obat untuk pengembangan 

peran farmasis pada swamedikasi pasien. 


