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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Obat merupakan unsur yang sangat penting dalam upaya penyelenggaraan 

kesehatan. Sebagian besar intervensi medik menggunakan obat, oleh karena itu 

diperlukan obat tersedia pada saat diperlukan dalam jenis dan jumlah yang 

cukup, berkhasiat nyata dan berkualitas baik (Sambara, 2007). 

Saat ini banyak sekali beredar berbagai macam jenis obat baik itu produk 

generik maupun produk dagang, pada umumnya konsumen atau masyarakat lebih 

tertarik untuk mengkonsumsi produk obat bermerk/produk dagang dibandingkan 

produk generik, hal itu disebabkan adanya anggapan bahwa obat generik 

mutunya lebih rendah dari pada produk yang bermerk dagang (Rahayu dkk, 

2006). 

Dokter juga sering kali memberikan resep non generik kepada pasien sebagai 

pilihan untuk pengobatan, padahal harga produk merk dagang lebih mahal dari 

obat generik, sehingga bagi pasien yang tidak mampu sering membeli setengah 

dari resep dokter. Hal ini sangat berbahaya, terutama bila obat tersebut adalah 

antibiotik. Mutu dijadikan dasar acuan untuk mendapatkan kebenaran khasiat 

(efikasi) dan keamanan (safety). Mutu sediaan obat dapat ditinjau dari berbagai 

aspek, antara lain aspek teknologi yang meliputi stabilitas fisik dan kimia dimana 

sediaan obat (tablet, kapsul, dan sediaan lainnya) harus memenuhi kriteria 

farmakope (Harianto dkk, 2006). 
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Hasil Survai Sosial Ekonomi Nasional 2001 menunjukkan bahwa penduduk 

Indonesia yang mengeluh sakit selama sebulan sebelum survai dilakukan sebesar 

25,49% di perkotaan dan pedesaan, keluhan terbanyak mencakup demam, sakit 

kepala, batuk, dan pilek. Perilaku pencarian pengobatan yang dilakukan oleh 

penduduk Indonesia yang mengeluh sakit persentase terbesar adalah pengobatan 

sendiri (58,78%), terutama menggunakan obat (83,88%), sisanya menggunakan 

obat tradisional dan atau cara tradisional (BPS, 2002). 

Berkaitan dengan pengobatan sendiri, telah dikeluarkan berbagai peraturan 

perundangan, antara lain pengobatan sendiri hanya boleh menggunakan obat 

yang termasuk golongan obat bebas dan obat bebas terbatas (SK Menkes 

No.2380/1983). Semua obat yang termasuk golongan obat bebas dan obat bebas 

terbatas wajib mencantumkan keterangan pada setiap kemasannya tentang 

kandungan zat berkhasiat, kegunaan, aturan pemakaian, dosis, dan pernyataan 

lain yang diperlukan (SK Menkes No.917/ 1993). Ada batas lama pengobatan 

sendiri untuk keluhan tertentu. Semua kemasan obat bebas terbatas wajib 

mencantumkan tanda peringatan “apabila sakit berlanjut segera hubungi dokter” 

(SK Menkes No.386/1994). 

Sumber obat yang paling dominan adalah warung  (44,35%) dan yang lainnya 

adalah puskesmas (15,85%), praktek perawat/ bidan (11,44%), toko obat 

(9,31%), praktek dokter (8,41%), apotik (5,03%) dan RS hanya 2,36%. Pada 

umumnya penggunaan obat ditujukan untuk mengobati penyakit (91,56%), 

sedangkan untuk menjaga kesehatan  5,58% dan untuk keluarga berencana 1,16% 

(Depkes, 1999). 
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Berdasarkan dari observasi dan wawancara yang telah peneliti lakukan 

dengan sebagian masyarakat di Desa Bugel Kecamatan Polokarto Kabupaten 

Sukoharjo, letak apotek tidak jauh dari tempat tinggal mereka dan bisa ditempuh 

perjalanan selama 5 sampai 8 menit dari tempat tinggal mereka, selain itu 

sebagian besar masyarakat mengatakan bahwa tidak mengetahui perbedaan 

antara obat generik dan obat merk dagang/warung. Mereka mengaku mengenal 

obat – obat merk dagang dari TV, koran dan majalah. Mereka tertarik untuk 

memilih obat merk dagang karena terbiasa melihat iklan di acara TV, koran dan 

majalah. Sehingga mereka lebih mengenal obat merk dagang dari pada obat 

generik. Sebagian besar masyarakat juga mengaku pernah mempunyai 

pengalaman pribadi terhadap obat, salah satunya ada yang mengaku pernah pergi 

berobat ke klinik kesehatan terdekat dan diberi resep oleh dokter, saat menebus 

resep tersebut ternyata harga obat tersebut mahal sehingga tidak jadi membelinya 

karena tidak mempunyai uang. Semenjak itu mereka mengaku kapok dan enggan 

untuk membeli obat dari dokter dan lebih memilih membeli obat merk 

dagang/warung, selain murah dan mudah didapat, mereka mangaku cocok dan 

sembuh seteleh meminumnya. Sehingga mereka lebih memilih obat merk 

dagang/warung dari pada obat generik. 

Dari survai yang telah peneliti lakukan di Desa Bugel Kecamatan Polokarto 

Kabupaten Sukoharjo, masyarakat yang pernah membeli obat merk dagang/obat 

warung sebanyak 76,20% atau sebanyak 144 orang dan yang memilih obat 

generik sebanyak 13,22% atau sebanyak 25 orang, sedangkan yang pergi ke 

dokter sebanyak 10,58% atau sebanyak 20 orang. Dari hasil tersebut maka 
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peneliti tertarik untuk meneliti hubungan tingkat pengetahuan dan status sosial 

ekonomi dengan sikap masyarakat untuk memilih mengkonsumsi obat merk 

dagang dari pada obat generik di Desa Bugel Kecamatan Polokarto Kabupaten 

Sukoharjo. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas dan melihat bahwa 

masyarakat lebih tertarik untuk mengkonsumsi obat produk bermerk/produk 

dagang daripada obat generik, maka peneliti merumuskan “Hubungan tingkat 

pengetahuan dan status sosial ekonomi dengan sikap masyarakat untuk memilih 

mengkonsumsi obat merk  dagang dari pada obat generik di Desa Bugel 

Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo” 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui hubungan tingkat pengetahuan dan status sosial ekonomi dengan 

sikap masyarakat untuk memilih mengkonsumsi obat merk dagang dari pada 

obat generik di Desa Bugel Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui tingkat pengetahuan masyarakat tentang obat di Desa 

Bugel Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo. 

b. Untuk mengetahui status sosial ekonomi masyarakat di Desa Bugel 

Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo. 
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c. Untuk mengetahui hubungan tingkat pengetahuan dengan sikap 

masyarakat untuk memilih mengkonsumsi obat merk dagang dari pada 

obat generik di Desa Bugel Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo. 

d. Untuk mengetahui hubungan status sosial ekonomi dengan sikap 

masyarakat untuk memilih mengkonsumsi obat merk dagang dari pada 

obat generik di Desa Bugel Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Tenaga Kesehatan 

Membantu masyarakat untuk tidak sembarangan memilih obat dalam 

upaya penyembuhan penyakit karena pemilihan obat yang salah dapat 

mengakibatkan efek samping yang tidak baik bagi tubuh. 

2. Bagi Masyarakat 

Memberikan informasi tentang pemilihan obat yang tepat bagi 

masyarakat dan membantu masyarakat untuk lebih berhati – hati dalam 

memilih obat. 

3. Bagi Peneliti 

Menambah informasi peneliti tentang hubungan tingkat pengetahuan dan 

status sosial ekonomi dengan sikap masyarakat  untuk memilih 

mengkonsumsi obat merk dagang dari pada obat generik di Desa Bugel 

Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo. 
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E. Keaslian Penelitian 

Keaslian dari penelitian ini dapat diketahui dari penelitian serupa dengan 

yang dilakukan oleh peneliti, di antaranya : 

1. Penelitian oleh Suryandari (2008) “ Hubungan antara faktor pendidikan, 

sosial ekonomi dan jarak tempat pelayanan dengan pemanfaatan Pos 

Kesehatan Desa ( PKD ) di Kecamatan Colomadu “. Rancangan penelitian 

cross sectional. sample adalah masyarakat yang pernah dating dan 

berkunjung ke PKD gawanan dan paulan di Kecamatan Colomadu berjumlah 

80 orang. Analisa statistik menggunakan Chi – Square. Analisa uji Chi – 

Square pada variable pendidikan menunjukkan hasil 0,744 dengan p-value 

0,649. Variable pendapatan menunjukkan hasil 0,181 dengan p-value 0,670. 

Variabel jarak menunjukkan hasil 0,655 dengan p-value 0,418. Kriteria Ho 

diterima jika p-value lebih besar dari alfa yakni 0.05, karena nilai p-value 

variable pendidikan, sosial ekonomi dan jarak lebih besar dari 0,05 maka Ho 

diterima artinya tidak ada hubungan yang signifikan antara faktor ekonomi, 

pendidikan dan jarak dengan pemanfaatan PKD di Colomadu. 

2. Penelitian oleh Natalia (2008) “ Hubungan antara tingkat pendidikan dan 

pengetahuan ibu dari anak Taman Kanak – Kanak terhadap pemilihan 

multivitamin di Kecamatan Laweyan Kota Surakarta “. Penelitian dilakukan 

bersifat Cross Sectional. Data diperoleh dengan menyebarkan kuesioner 
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kepada responden. Sample diambil dengan metode Area Sampling secara 

Proposional Sampling. Sample yang diambil sebanyak 150 orang. Data yang 

terkumpul dianalisis secara deskriptif dan korelasi product moment. Hasil 

penelitian menunjukkan ibu – ibu di Kecamatan Laweyan berpendidikan 

tinggi (86,0%) memiliki pengetahuan baik mengenai multivitamin (50,7%) 

dan praktek pemilihan multivitamin benar (60,47%). Ada hubungan antara 

tingkat pendiidikan ibu dengan praktek pemilihan multivitamin dengan nilai 

p = 0,007 dan nilar r = 0,218 dan ada hubungan antara pengetahuan ibu 

dengan praktek pemilihan multivitamin dengan nilai p = 0,021 dan nilai r = 

0,189.
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