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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kesehatan merupakan suatu kebutuhan manusia yang paling mendasar. 

Kondisi seseorang dapat dikatakan sehat apabila terhindar dari keluhan kesehatan. 

Hingga saat ini, masalah atau keluhan kesehatan seringkali dijumpai dalam kehidupan 

sehari-hari. Oleh karena itu, diperlukan adanya upaya untuk memperoleh kesehatan. 

Menurut Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, upaya kesehatan 

adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, 

terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat 

kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, 

pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat. 

Salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan derajat kesehatan 

adalah dengan swamed ikasi. Swamedikasi dikenal juga dengan istilah self-

medication, yaitu pemilihan dan penggunaan obat-obatan oleh individu (atau anggota 

keluarga individu) untuk mengobati kondisi atau gejala yang dikenali sendiri atau 

didiagnosa sendiri (Ruiz, 2010). Pengobatan sendiri atau swamedikasi merupakan 

upaya yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat untuk mengatasi keluhan dan 

gejala penyakit sebelum memutuskan mencari pertolongan kepada tenaga kesehatan. 

Oleh karena itu, masyarakat membutuhkan informasi yang jelas, benar dan dapat 

dipercaya agar penentuan kebutuhan, jenis dan jumlah obat dapat diambil 

berdasarkan alasan yang rasional (Binfar, 2008). 

Menurut penjelasan dalam World Self-Medication Industry (2015), 

pengobatan sendiri merupakan sebuah keputusan yang dilakukan oleh masyarakat di 

dunia untuk mengatasi masalah kesehatan yang dialami seperti mencegah dan 

merawat penyakit yang ringan, misalnya batuk, pilek, sakit perut, sakit kepala, alergi 

dan gigitan serangga. Survey yang telah dilakukan di Amerika Serikat menunjukkan 

bahwa 59% lebih memilih mengobati keluhan kesehatan mereka sendiri dan 73% 

lebih suka merawat diri sendiri di rumah daripada pergi ke tenaga kesehatan. 
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Berdasarkan data BPS (Badan Pusat Statistik) tahun 2013, penduduk yang 

mengalami keluhan kesehatan sebesar 27,70%, mengobati sendiri sebesar 63,10%, 

berobat jalan sebesar 48,83% dan rawat inap sebesar 2,30%. Data dari BPS untuk 

provinsi Jawa Timur menunjukkan penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan 

pada tahun 2014 sebesar 30,21%. Sedangkan yang melakukan pengobatan sendiri dan 

memilih menggunakan obat modern sebesar 89,42%, memilih obat tradisional 

sebesar 24,74% dan memilih obat lainnya sebesar 4,12%. 

Pelaksanaan swamedikasi harus sesuai dengan kriteria penggunaan obat yang 

rasional, yaitu tepat dosis, cara penggunaan, lama pemakaian, indikasi, diagnosis, 

kondisi pasien dan tepat dalam informasi terkait efek samping obat. Penggunaan 

suatu obat yang tidak rasional memungkinkan pasien mendapatkan dampak negatif 

yang lebih besar dibanding manfaatnya. Oleh karena itu, pengetahuan mengenai obat 

sangatlah penting terutama bagi masyarakat yang melakukan pengobatan sendiri 

supaya tujuan self-medication dapat tercapai secara optimal (Binfar, 2011). 

Pengertian obat berdasarkan Permenkes Nomor 917/MENKES/PER/X/1993  

adalah sediaan atau paduan bahan-bahan yang siap digunakan untuk mempengaruhi 

atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan 

diagnosa, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan 

kontrasepsi. Obat merupakan sarana dalam pelaksanaan upaya kesehatan yang tidak 

hanya dilakukan oleh tenaga kesehatan melainkan juga dilakukan oleh masyarakat 

pada umumnya yaitu dengan cara swamedikasi. Salah satu obat yang sering 

digunakan untuk mengatasi keluhan kesehatan melalui cara swamedikasi adalah obat 

batuk. 

Batuk merupakan salah satu gejala utama yang membawa pasien pada sarana 

kesehatan selain demam, diare dan sesak. Batuk berguna sebagai pertahanan tubuh 

khususnya pertahanan respiratorik. Klasifikasi batuk bermacam-macam tetapi 

umumnya dibagi dalam kelompok besar yaitu batuk akut dan batuk kronik 

(Supriyanto, 2010). Obat batuk merupakan salah satu obat OTC (Over The Counter) 

yang sering diiklankan dan dapat diperoleh tanpa resep dokter. Obat batuk tidak dapat 

disamakan penggunaannya untuk semua jenis batuk yang diderita, misalnya saja pada 
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penderita batuk kering akan mendapatkan pengobatan yang berbeda dengan penderita 

batuk berdahak. Oleh karena itu, informasi mengenai obat batuk sangatlah penting 

terutama bagi pasien yang melakukan pengobatan sendiri. Salah satu pelaku 

pengobatan sendiri adalah ibu rumah tangga (Meriati dkk., 2013).  

Peran keluarga terutama seorang ibu sangat berpengaruh untuk mewujudkan 

hidup sehat. Seorang ibu rumah tangga memiliki banyak waktu untuk memperhatikan 

kondisi kesehatan anggota keluarganya. Sebuah studi menjelaskan bahwa sebesar 

38%  pembuat keputusan pemilihan obat dalam sebuah keluarga adalah ibu rumah 

tangga (Pratiwi dkk., 2014). Selain itu, penelitian lain menjelaskan bahwa sebesar 

56.52% pelaku swamedikasi di salah satu apotek adalah ibu rumah tangga dan pada 

beberapa apotek menunjukkan bahwa 54,25% obat yang dibeli di apotek tersebut 

ditujukan untuk keluarganya (Utami, 2015). 

Ibu rumah tangga terbiasa melakukan swamedikasi untuk mengatasi keluhan 

kesehatan anggota keluarganya. Ibu rumah tangga tersebut mengenal berbagai macam 

obat-obatan yang dapat digunakan untuk pengobatan sendiri. Informasi obat tersebut 

diperoleh dari orang sekitarnya seperti keluarga, tetangga, teman dan juga diperoleh 

dari televisi yaitu berupa iklan (Fauzia dkk., 2015). 

Perilaku pengobatan sendiri sangat dipengaruhi oleh informasi terkait obat 

dari berbagai sumber, salah satunya yaitu iklan. Iklan adalah informasi yang bersifat 

komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang, dan gagasan yang 

dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga 

penyiaran yang bersangkutan (Menkes, 2010). Pada umumnya, golongan obat yang 

diinformasikan melalui iklan adalah golongan obat bebas dan obat bebas terbatas 

yang pembeliannya tidak perlu resep dari dokter. Selain itu, obat yang diiklankan 

tersebut hanya untuk mengatasi keluhan kesehatan yang ringan seperti demam, batuk, 

flu, sakit kepala dan lain sebagainya.  

Iklan pada sebuah tayangan televisi merupakan salah satu bentuk promosi. 

Promosi yang diberikan berupa informasi kepada konsumen tentang adanya produk 

tertentu. Keunggulan dan kualitas menjadi ciri suatu iklan untuk mempengaruhi 

konsumen agar memilih produk tersebut. Pesan iklan didesain sedemikian rupa agar 
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menarik perhatian konsumen. Semakin menarik suatu iklan dan semakin sering 

dilihat, dibaca dan didengar maka konsumen semakin akrab dengan produk-produk 

yang diiklankan serta produk tersebut diharapkan menjadi pilihan utama bagi 

konsumen (Utami dan Kusmaryati, 2008). 

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

386/MENKES/SK/IV/1994 tentang pedoman periklanan obat menyatakan bahwa 

informasi mengenai obat produk obat dalam iklan harus sesuai dengan kriteria yang 

ditetapkan dalam pasal 41 ayat 2 Undang-undang No 23 tahun 1992 tentang 

kesehatan yaitu obyektif, lengkap dan tidak menyesatkan. Obyektif berarti informasi 

yang diberikan harus sesuai dengan kenyataan yang ada dan tidak boleh menyimpang 

dari sifat kemanfaatan dan keamanan obat yang telah disetujui. Lengkap berarti 

informasi yang dicantumkan tidak hanya informasi tentang khasiat obat tetapi juga 

memberikan informasi tentang hal-hal yang dibutuhkan, misalnya kontraindikasi obat 

dan efek samping. Sedangkan maksud dari tidak menyesatkan adalah informasi obat 

harus jujur, akurat dan bertanggung jawab serta tidak boleh memanfaatkan kekuatiran 

masyarakat akan suatu masalah kesehatan. 

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dilakukan penelitian pengaruh iklan 

obat batuk di televesi terhadap pemilihan obat secara swamedikasi pada ibu rumah 

tangga Desa Genukwatu Jombang. Pemilihan tempat tersebut berdasarkan data 

kependudukan Desa Genukwatu pada tahun 2014 yang menunjukkan bahwa jumlah 

ibu rumah tangga yang mencapai 1.700 jiwa disertai dengan kemajuan teknologi 

komunikasi yang tinggi memungkinkan ibu rumah tangga wilayah Desa Genukwatu 

melakukan swamedikasi untuk mengatasi keluhan kesehatan yang dialami (BPS, 

2015). 

1.2 Rumusan Masalah 

Apakah ada pengaruh iklan obat batuk di televisi terhadap pemilihan obat 

secara swamedikasi pada ibu rumah tangga di Desa Genukwatu Jombang ? 

  



 

 

 

 

 

 

 

                                     

5 

 

 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh iklan obat batuk di 

televisi terhadap pemilihan obat secara swamedikasi pada ibu rumah tangga di Desa 

Genukwatu Jombang. 

 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Untuk mengetahui perilaku pemilihan obat batuk secara swamedikasi pada 

ibu rumah tangga di Desa Genukwatu Jombang 

2. Untuk menganalisa pengaruh iklan obat batuk di televisi terhadap pemilihan 

obat secara swamedikasi pada ibu rumah tangga di Desa Genukwatu 

Jombang. 

 

1.4 Hipotesis Penelitian 

Iklan obat batuk di televisi berpengaruh terhadap pemilihan obat secara 

swamedikasi pada ibu rumah tangga di Desa Genukwatu Jombang. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa: 

1. Mengetahui pengaruh iklan obat batuk di televisi terhadap pemilihan obat 

secara swamedikasi pada ibu rumah tangga di Desa Genukwatu Jombang. 

2. Memberikan informasi kepada masyarakat terkait keputusan memilih obat 

batuk secara swamedikasi berdasarkan iklan di televisi. 

3. Hasil penelitian dapat dijadikan pertimbangan dan masukan untuk penelitian 

yang selanjutnya. 

 


