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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang  

Peningkatan derajat kesehatan merupakan upaya pembangunan nasional yang 

diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk hidup 

sehat bagi setiap penduduk agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang 

optimal. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah, tenaga kesehatan, dan 

masyarakat. Primary Health Care (PHC) diperkenalkan oleh WHO bertujuan untuk 

meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas. Di 

Indonesia, PHC memiliki 3 strategi utama, yaitu partisipasi masyarakat,  kerjasama 

multisektoral, dan penerapan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan 

di masyarakat (Sowi, 2015). Salah satu aplikasi dari strategi tersebut ialah dengan 

cara swamedikasi. 

Menurut WHO swamedikasi adalah upaya pemilihan dan penggunaan obat, 

obat herbal, dan tradisional oleh individu untuk merawat diri sendiri dari gejala atau 

penyakit (BPOM, 2014). Swamedikasi dilakukan untuk mengatasi keluhan dan 

penyakit ringan yang banyak dialami masyarakat seperti demam, pusing, nyeri, 

influenza, batuk, maag, diare, cacingan, penyakit kulit dan lain-lain (Depkes RI, 

2010). Dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2014 

menggambarkan bahwa presentase penduduk yang melakukan swamedikasi karena 

keluhan kesehatan yang dialami sebesar 61,05%, dan hal ini menunjukkan bahwa 

perilaku swamedikasi di Indonesia cukup besar (BPS, 2016).  

Perilaku setiap individu berbeda-beda, hal ini dipengaruhi beberapa hal. 

Faktor yang mempengaruhi perilaku dibedakan menjadi dua yakni faktor internal 

dan eksternal. Faktor internal meliputi kecerdasan, pengetahuan, persepsi, motivasi, 

emosi dan sebagainya yang memiliki fungsi untuk mengolah rangsangan dari luar 

(Yusrizal, 2015). Faktor eksternal meliputi lingkunga fisik maupun non fisik 

contohnya seperti manusia, iklim, sosial, ekonomi, kebudayaan, dan sebagainya 

(Notoatmodjo 2003). Faktor pengaruh yang paling besar adalah faktor eksernal, 

dimana masyarakat saat ini memiliki kebudayaan atau kebiasaan memanfaatkan 

teknologi untuk mencari sumber informasi. Salah satu sumber informasi dalam 

upaya pengobatan diri sendiri adalah dari iklan obat.
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Iklan merupakan media yang berfungsi untuk menyampaikan informasi 

kepada masyarakat terhadap suatu produk, membujuk atau mengingatkan 

masyarakat terhadap produk obat. Iklan bukan hanya sebagai sarana informasi 

tetapi juga sebagai hiburan, yaitu dapat menumbuhkan perasaan gembira bagi yang 

melihatnya, sehingga dapat menarik konsumen untuk membeli produk tersebut. 

Iklan obat, yang selanjutnya disebut iklan, adalah setiap keterangan atau pernyataan 

mengenai obat dalam bentuk gambar, tulisan, atau bentuk lain yang dilakukan 

dengan berbagai cara untuk pemasaran dan atau perdagangan obat (Dimara, 2012). 

Masyarakat juga perlu dibantu dengan informasi obat bebas untuk melakukan 

pengobatan sendiri secara aman dan efektif (Liliweri, 2013). Menurut Peraturan 

Badan POM Nomor 8 tahun 2017, iklan yang dipublikasikan harus memenuhi 

persyaratan objektif, lengkap, dan tidak menyesatkan (PKBPOM, 2017). Iklan 

dapat dilakukan melalui media elektronik maupun media cetak, salah satunya 

adalah televisi. Televisi bersifat audio visual, setiap gambar dan suara biasanya 

berisikan ajakan dan persuasi. Dari hasil survei tingkat konsumsi media di 

Indonesia pada tahun 2015 bersumber dari The-markrteers bahwa tingkat konsumsi 

media di Indonesia didominasi oleh media televisi yaitu 52,2%, media lain seperti 

internet 42,1%; radio 0,4%; koran 5%; tabloid 0,1%; dan majalah 0,2%. Hal ini 

menunjukkan bahwa melakukan kegiatan poromis melalui media televisi 

merupakan cara yang tepat untuk menarik perhatian konsumen (Winata, 2017). 

Salah satu jenis obat yang beredar di masyarakat dan banyak diiklankan adalah obat 

analgesik, yang berfungsi untuk meredakan atau menghilangkan rasa nyeri atau 

nyeri. Biasanya obat ini digunakan untuk mengatasi keluhan nyeri kepala, nyeri 

gigi, nyeri pada tulang, maupun nyeri. Melalui iklan obat di televisi maka akan 

muncul proses pengambilan keputusan pada masyarakat (Dianawati et al., 2008). 

Berdasarkan data prevalensi diketahui bahwa nyeri kepala menempati peringkat 

teratas dengan persentase sebanyak 42% dari semua keluhan pasien neurologi 

(Azzahra et al., 2017).  

Proses pengambilan keputusan untuk memilih sumber pengobatan dimulai 

dengan menerima informasi, memproses berbagai kemungkinan dan dampaknya, 

kemudian mengambil keputusan dari berbagai alternatif yang ada (Supardi, 2005). 

Penyakit yang dianggap ringan oleh masyarakat bukan menjadi hal yang harus 
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ditakutkan apalagi yang sering dialami oleh masyarakat. Swamedikasi dilakukan 

karena pengalaman semasa kecil di keluarganya yang memilih untuk melakukan 

pengobatan sendiri di rumah dengan memberikan obat untuk menyembuhkan 

keluhan dan penyakitnya. Sebagian masyarakat banyak yang berupaya mengobati 

diri sendiri, menurut Reza (2018) dalam penelitiannya menyebutkan beberapa 

alasan masyarakat melakukan swamedikasi ialah karena penyakit ringan 25,8%; 

pengaruh Iklan 17,6%; pengalaman pribadi 16,4%; anggapan lebih murah 14,7%; 

informasi edukasi dari teman 14,7%; lebih cepat menyembuhkan 11,7%. Data 

tersebut pengaruh iklan di televisi merupakan faktor yang besar pada masyarakat 

dalam melakukan swamedikasi dikarenakan tingkat kepercayaan masyarakat akan 

pengalaman semasa kecil. Tidak semua penyakit dapat di obati secara swamedikasi, 

yang dapat diobati secara swamedikasi adalah penyakit ringan salah satunya adalah 

nyeri kepala. Selain itu Dusun Karang Jambe Desa Beji Kecamatan Junrejo Kota 

Batu memiliki tempat yang sangat mendukung untuk melakukan swamedikasi, 

karena wilayah tersebut yang berdekatan dengan mini market, toko obat, dan toko 

jamu, maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh 

iklan obat nyeri kepala di televisi terhadap pemilihan obat secara swamedikasi pada 

masyarakat di Dusun Karang Jambe Desa Beji Kecamatan Junrejo Kota Batu.  

 

1.2  Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang sesuai adalah 

bagaimana pengaruh iklan obat nyeri kepala di televisi terhadap pemilihan obat 

secara swamedikasi pada masyarakat Dusun Karang Jambe Desa Beji Kecamatan 

Junrejo Kota Batu? 

 

1.3  Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh iklan obat nyeri 

kepala di televisi terhadap pemilihan obat secara swamedikasi pada masyarakat 

Desa Beji Kecamatan Junrejo Kota Batu.  
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1.4  Manfaat Penelitian  

1.4.1 Bagi Peneliti 

Penelitian ini memberikan ilmu, pengetahuan, dan pengalaman selama proses 

penelitian dan diharapkan menjadi rujukan informasi untuk penelitian selanjutnya 

atau untuk dunia pendidikan terkait perilaku swamedikasi. 

1.4.2 Bagi Apotek  

Manfaat bagi apotek adalah dapat menjadikan peningkatan apotek untuk 

melakukan fungsinya sebagai keterjangkauan serta ketersediaan obat yang banyak 

dipilih oleh pembeli secara swamedikasi. 

1.4.3 Bagi Institusi Pendidikan  

Bermanfaat untuk referensi ilmu bagi mahasiswa sebagaai penelitian 

selanjutnya. 

1.4.4 Bagi Pemasaran Obat  

Manfaat bagi marketing atau bagian pemasaran obat adalah sebagai 

pandangan akan pentingnya iklan obat yang menarik pada televisi sebagai sarana 

promosi pada masyarakat. 


