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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Di negara-negara yang sedang berkembang, seperti Indonesia yang kondisi 

ekonimi belum stabil menimbulkan kecenderungan penyakit hipertensi meningkat 

setiap tahunnya meskipun sulit mendapatkan data yang akurat. Di Indonesia, jumlah 

penderita penyakit stroke semakin bertambah. Pada tahun 2020, diperkirakan 7,6 

juta orang akan mengalami sakit hipertensi. Peningkatan terjadi 800-1000 kasus 

hipertensi setiap tahunnya (Farida dan Amalia, 2009). 

Hipertensi merupakan penyakit yang umum terjadi di masyarakat kita, 

seringkali tidak disadari karena tidak mempunyai gejala khusus. Padahal apabila 

tidak ditangani dengan baik, hipertensi resiko besar untuk meninggal karena 

komplikasi karena komplikasi kardivaskuler seperti stroke, jantung, atau gagal 

ginjal. Hipertensi atau yang lebih dikenal  dengan sebutan penyakit darah tinggi 

adalah keadaan dimana tekanan darah seseorang berada diatas batas normal. Orang 

yang mengalami sakit hipertensi mempunyai tujuan untuk sembuh kadang 

mengalami kegagalan.    

Kegagalan pasien terhadap pengobatan medis menimbulkan motif pada 

pasien untuk mencari cara lain. Vroom (1998) berpendapat bahwa motif merupakan 

dorongan individu untuk melakukan kegiatan yang bertujuan tidak terlepas dari 

dalam maupun dari luar individu. Secara sederhana motif adalah tenaga penggerak 

(motif) yang telah menjadi aktif. Motif yang menjadi aktif dimunculkan dalam 

bentuk perilaku tertentu yang terarah pada tujuan tertentu dan terpelihara dalam 
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waktu yang relatif lama. Sardiman (2006) menyatakan bahwa motif dapat dikatakan 

sebagai daya penggerak dari dalam jika seseorang tersebut melakukan aktifitas 

tertentu untuk mencapai suatu tujuan. Adapun tujuan orang sakit adalah sembuh dari 

sakit. Kesembuhan adalah tujuan utama bagi individu yang sakit. Sakit 

menunjukkan suatu keadaan seseorang yang badannya tidak sehat sehingga individu 

tidak dapat menjalankan aktivitas sehari-hari seperti halnya orang sehat. Individu 

dapat sehat kembali dipengaruhi oleh faktor dari dalam individu sendiri (intrinsik) 

dan di luar individu (ekstrinsik).   

Moekijat (2001) menjelaskan bahwa faktor yang mempengaruhi motif 

intrinsik seseorang antara lain motif untuk hidup yaitu keinginan utama dari setiap 

orang agar dapat melanjutkan kehidupannya, dalam diri individu ada keyakinan 

untuk sembuh kembali. Wilson (2008) berpendapat bahwa faktor motif ekstrinsik 

merupakan faktor sosiogenesis, motif sosiogenesis, misalnya keinginan memperoleh 

pengalaman baru, keinginan untuk mendapatkan respons, keinginan akan 

pengakuan, dan keinginan akan rasa aman. Salim (2005) menambahkan bahwa 

orang yang mengkonsumsi herbal dikarenakan alasan ekonomi yang lemah sehingga 

ketidakberdayaan ekonomi untuk menjangkau obat medis, membuat banyak orang 

beralih pada pengobatan herbal. 

Sukandar (2006) menyatakan bahwa faktor pendorong terjadinya 

peningkatan penggunaan obat herbal dinegara Indonesia adalah karena usia harapan 

hidup yang lebih panjang pada saat prevalensi penyakit kronik, adanya kegagalan 

penggunaan obat medis, semakin luas akses informasi mengenai obat herbal di 

seluruh dunia serta karena terdapat efek kelebihan dari pengobatan herbal. 

Kelebihan yang ditemui dari obat herbal antara lain: karena obat herbal efektif untuk 
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penyakit yang sulit diobati oleh medis, harga lebih murah, dan bisa ditanam sendiri. 

Selain itu, ada pula kelemahan yang terdapat dalam obat herbal yaitu dalam proses 

penyembuhan membutuhkan waktu yang cukup lama.  

Adanya faktor intrinsik dan ekstrinsik tersebut membuat pasien memilih 

berobat ke pengobatan alternatif, meskipun teknologi kedokteran semakin canggih. 

Salah satu pengobatan alternatif yang dipilih pasien adalah pengobatan secara herbal 

cenderung semakin meningkat. Tidak hanya di Indonesia, di luar negeri seperti di 

India dan Amerika Serikat pengobatan herbal semakin meningkat. Hal ini terbukti 

karena pengobatan herbal banyak dimanfaatkan serta dikembangkan untuk 

pengobatan (Kompas, 10 Desember 2004). 

Semakin maraknya gerakan kembali ke alam (back to nature), maka 

kecenderungan penggunaan obat herbal didunia semakin meningkat (Hadi, 2007). 

Obat herbal menurut Sukmono (2009) yaitu bahan atau ramuan berupa bahan 

tumbuh-tumbuhan yang digunakan untuk pengobatan. Pengobatan dengan herbal 

menjadi alternatif bagi pasien yang ingin mencari kesembuhan. Pasien yang memilih 

obat herbal dikarenakan ingin terhindar dari efek zat kimia atau demi menghindari 

efek samping pemakaian obat kimia serta alasan harga obat herbal yang relatif 

terjangkau lebih murah sehingga mengakibatkan meningkatnya pengobatan herbal di 

masyarakat Indonesia (Kompas, April 2009).  

Obat-obatan yang diproduksi dari sintesa bahan kimia memang manjur 

mengobati penyakit, namun di sisi lain juga bisa berdampak efek samping negatif. 

Hal inilah yang menggugah kesadaran masyarakat negara Indonesia untuk kembali 

ke alam. Berdasarkan pendapat dari Sukmono (2009) menjelaskan kelebihan yang 

terdapat dalam pengobatan paten (medis) yaitu pada kasus-kasus penyakit akut 
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pengobatan medis lebih mudah teratasi dan telah melalui tahapan uji klinis, 

sedangkan kelemahan dalam pengobatan paten (medis) yaitu obat kimia memiliki 

efek samping baik secara langsung maupun akumulasi dan obat kimia sering kurang 

efektif untuk penyakit tertentu. 

Herlina (2009) menyatakan bahwa persentase pertumbuhan obat herbal dari 

tahun ke tahun terus meningkat berada di atas rata-rata pertumbuhan obat modern. 

Mengutip dari data Farmasi tahun 2003, pasar obat modern sebesar 7 triliun rupiah, 

sedangkan obat herbal 2 triliun rupiah. Dua tahun kemudian, tahun 2005, pasar obat 

modern bertambah menjadi 21,3 triliun rupiah, atau naik 25%. Adapun obat herbal 

bertambah menjadi 29 triliun rupiah, atau naik 45%. Tahun 2009, pasar obat modern 

meningkat hanya 7% dibanding tahun 2008 menjadi 30 triliun rupiah. Sedangkan 

obat herbal mampu tumbuh 20% menjadi 52 triliun rupiah. Diperkirakan pada tahun 

2010, pasar obat modern mencapai 34,5 triliun rupiah atau tumbuh 15% dibanding 

tahun 2009, dan obat herbal senilai 72 triliun rupiah, tumbuh 38% dibanding tahun 

2009. Didukung dari penelitian Rusdiyanto (2008) mengungkapkan bahwa di 

Indonesia penggunaan obat herbal tergolong tinggi, hal ini diketahui dari 58,6 % 

dari 53 juta penduduk yang sakit di Indonesia menggunakan obat alam atau herbal.  

Tren untuk kembali ke obat-obat alami diakui oleh Yuli Widyastuti (2007) 

menyatakan bahwa dari Balai Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat (BPT) 

Depkes di Tawangmanggu, peminat obat dari bahan alami kini sedang booming, hal 

ini dikarenakan tren kembali ke alam, mahalnya obat medis, munculnya penyakit-

penyakit baru, dan adanya efek samping dari obat kimia ada yang merugikan 

kesehatan.  
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Fenomena meningkatnya pengobatan alternatif herbal di kalangan 

masyarakat menjadikan daya tarik tersendiri untuk diteliti, sehingga pengamatan 

tentang motif masyarakat terhadap penyembuhan alternatif herbal pada umumnya 

berharap bahwa pasien yang mengikuti pengobatan herbal lebih mengharapkan 

hasilnya manjur, prosesnya efektif, dan biaya lebih murah.  

 
 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka peneliti dapat merumuskan 

masalah sebagai berikut: 

“Faktor-faktor intern dan ekstern apa yang mempengaruhi motif pasien 

hipertensi menggunakan pengobatan alternatif herbal?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor intern dan ekstern 

yang mempengaruhi motif menggunakan pengobatan alternatif herbal pada pasien 

hipertensi. 

 
D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dapat diharapkan memberi manfaat bagi : 

1. Pimpinan balai pengobatan Herbal  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang 

kecenderungan pasien dalam melakukan pengobatan alternatif herbal untuk 

mempercepat proses penyembuhan sehingga pimpinan dapat meningkatkan 

pelayanan dalam menjual obat herbal.  
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2. Subjek penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi tentang 

pentingnya motif yang dimiliki oleh pasien dengan pengobatan alternatif herbal 

untuk mempercepat proses penyembuhan, khususnya penyakit hipertensi.   

3. Masyarakat  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang motif 

kesembuhan pasien yang mengikuti pengobatan alternatif herbal untuk mempercepat  

proses penyembuhan  

4. Ilmuwan Psikologi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap 

pengembangan ilmu pengetahuan dalam mengembangkan teori baru sehubungan 

dengan kajian penelitian. 

5. Fakultas Farmasi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemahaman 

terhadap arti pentingnya motif pasien yang mengikuti pengobatan alternatif herbal 

untuk penyembuhan. 

6. Peneliti selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi peneliti 

selanjutnya sehingga bisa melakukan penelitian yang lebih baik lagi. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


