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BAB I 

PENDAHULUAN 

1. 1 Latar Belakang 

Kesehatan menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 

2009 pasal 1 ayat (1) adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual 

maupun sosial yang  memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara 

sosial dan ekonomi. Sedangkan upaya kesehatan adalah setiap kegiatan 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 atau masyarakat 

(Presiden RI, 2009). Dalam upaya mengatasi penyakit perlu dilakukan 

pengobatan, salah satunya yaitu dengan mengkonsumsi obat. Obat adalah bahan 

atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk 

mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam 

rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan 

kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia (Permenkes, 2010). 

Dalam upaya pemilihan obat untuk mengurangi atau menghilangkan 

penyakit ringan sampai sedang masyarakat lebih  memilih untuk melakukan 

swamedikasi yaitu pengobatan sendiri yang dilakukan tanpa konsultasi dengan 

tenaga medis (dokter atau apoteker)terkait indikasi, dosis dan lama penggunaan 

obat (Sami A., 2014). Swamedikasi merupakan pengobatan sendiri terhadap 

segala keluhan diri sendiri menggunakan obat-obatan sederhana dari golongan 

obat bebas dan obat bebas terbatas yang dapat dibeli di apotek atau toko obat. 

Pengobatan ini dilakukan untuk mengatasi penyakit yang dialami oleh masyarakat 

seperti penyakit demam, nyeri, pusing,  batuk,  influenza, cacingan, maag, diare, 

dan penyakit kulit (Rusli, 2017). Dengan melakukan pengobatan sendiri 

masyarakat dapat mengurangi beban biaya yang dikeluarkan, karena jika harus 

berobat ke dokter maka pasien akan dibebankan pada biaya diagnosa dan biaya 

obat. Selain itu terdapat beberapa pertimbangan antara lain mudah dilakukan, 

mudah dicapai, dan tidak mahal. Meskipun didasari bahwa obat-obatan tersebut 

hanya sebatas mengatasi gejala dari suatu penyakit saja (Supadmi, 2013).
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Dalam tindakan swamedikasi, masyarakat memerlukan informasi yang 

lengkap, objektif, dan tidak menyesatkan. Sarana informasi yang dinilai efektif 

dalam memberikan informasi terkait penggunaan dan manfaat obat adalah sarana 

komunikasi melalui media elektronik. Media elektronik sebagaimana 

dimaksudkan dalam Peraturan Kementrian BPOM No.8 tahun 2017 berupa 

televisi, termasuk iklan baris atau running text, dan radio. Jenis elektronik yang 

mayoritas dimiliki masyarakat saat ini adalah televisi dan akses internet. Menurut 

data Nielsen Advertising Information Service peningkatan keputusan pembelian 

konsumen dipengaruhi oleh iklan di televisi yang mencapai 77%, iklan pada 

media cetak mencapai 22%, dan iklan majalah mencapai 1 % (Wahida et al., 

2017). Hampir setiap hari masyarakat dapat mengakses media elektronik televisi 

tersebut. Salah satu  sumber informasi obat dapat disampaikan melalui media 

elektronik berupa iklan, sehingga banyak masyarakat yang mengenal nama obat-

obatan yang dijual bebas dan bebas terbatas dari iklan obat yang disiarkan di 

televisi tersebut (Hidayati et al., 2017). 

 Iklan obat adalah setiap keterangan atau pernyataan yang berkaitan 

dengan obat dalam bentuk gambar, tulisan, maupun bentuk lain yang dilakukan 

dengan berbagai carauntuk pemasaran dan perdagangan obat (BPOM, 2017). 

Iklan obat di teleivisi mampu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap 

perilaku swamedikasi. Informasi yang terkandung dalam tayangan iklan memiliki 

daya tarik untuk menimbulkan kepercayaan terkait obat sehingga mempengaruhi 

perilaku masyarakat dalam pemilihan obat untuk mengatasi keluhan atau 

penyakit. Pengaruh iklan di televisi terhadap sikap masyarakat dalam keputusan 

pemilihan obat secara swamedikasi sebesar 46,2% (Nugraha, 2017). 

Penyakit diare merupakan salah satu penyakit yang menjadi masalah di 

negara-negara berkembang. Menurut Dinas Kesehatan Kota Malang tahun 2017 

kejadian kasus diare di kota malang mengalami penurunan dibandingkan tahun  

2015 yang mencapai 16.543 kasus atau 90,81% dan pada tahun 2016 kasus diare 

menurun menjadi 13.770 kasus atau 59,55%.Hal ini karena masyarakat sudah 

mendapatkan akses air minum yang bersih dan layak. Masyarakat masih banyak 

yang menyimpan obat dirumah dengan jumlah obat diare yang disimpan dirumah 

tangga tertinggi pada Provinsi Jawa Timur (19,9%). Status obat yang disimpan di 
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rumah tangga adalah sisa pengobatan sebelumnnya (47,8%) dan untuk persediaan 

jika sakit (43,6%). Obat diare yang disimpan banyak dirumah tangga adalah 

absorbens (39,4%), antimikroba(20,2%), dan obat tradisional (19,2%) (Isnawati, 

2016). 

Dengan tingginya angka kejadian diare di negara-negara berkembang 

seperti Indonesia, maka dilakukan penelitian terkait dengan tindakan masyarakat 

dalam melakukan pemilihan obat untuk mengobati penyakit diare di Dusun Jambe 

Rejo. Berdasarkan data Rekapitulasi Jumlah Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan 

(2018) penduduk yang bekerja sebagai tenaga kesehatan masih sangat sedikit di 

Desa Beji. Penduduk yang bekerja sebagai dokter berjumlah 4 orang, bidan 

berjumlah 5 orang, dan perawat 20 orang. Kurangnya tenaga kesehatan sebagai 

pihak terpercaya dalam memberikan informasi obat yang tepat untuk setiap 

penyakit yang dikeluhkan dapat mempengaruhi keputusan masyarakat dalam 

pemilihan obat. Informasi obat dapat diperoleh masyarakat dari berbagai sumber, 

salah satunya iklan di televisi. Setiap informasi iklan di televisi tidak selalu tepat 

dan terpercaya, sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruh iklan obat diare di televisi mampu mempengaruhi pemilihan obat diare 

secara swamedikasi di masyarakat Dusun Jambe Rejo Kecamatan Junrejo Kota 

Batu.  

 

1. 2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah penelitian 

initentang adakah pengaruh iklan obat Diare di televisi terhadap keputusan 

masyarakat dalam pemilihan obat secara swamedikasi di masyarakat Dusun 

Jambe Rejo Kecamatan Junrejo Kota Batu? 

 

1. 3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh iklan obat diare di 

televisi terhadap pemilihan obat secara swamedikasi pada masyarakat di Dusun 

Jambe Rejo Desa Beji Kecamatan Junrejo Kota Batu. 
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1.3.2  Tujuan Khusus 

Mengetahui indikator iklan obat berdasarkan PKBPOM Nomor 8 Tahun 

2017 pada iklan obat golongan antasida di televisi yang mempengaruhi sikap 

swamedikasi masyarakat Dusun Jambe Rejo Kecamatan Junrejo Kota Batu. 

 

1. 4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Bagi peneliti 

Manfaat dari penelitian ini sebagai sarana penulis untuk mengetahui sikap 

dan perilaku masyarakat dalam pemilihan obat diare secara swamedikasi. 

1.4.2 Bagi institusi pendidikan 

Sebagai bahan referensi ilmiah untuk masahasiswa atau pihak lain dalam 

melalukan penelitian selanjutnya. 

1.4.3 Bagi Managemen Pemasaran 

Dapat dijadikan referensi pihak managemen pemasaran perusahaan 

Farmasi apakah iklan obat diare mempengaruhi masyarakat dalam menentukan 

pemilihan obat secara swamedikasi. 

 

 



 

 
 

 


