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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pengobatan komplementer merupakan suatu fenomena yang muncul 

saat ini diantara banyaknya fenomena-fenomena pengobatan non 

konvensional yang lain, seperti pengobatan dengan ramuan atau terapi herbal, 

akupunktur, dan bekam. Definisi CAM (Complementary and Alternative 

Madacine) suatu bentuk penyembuhan yang bersumber pada berbagai system, 

modalitas dan praktek kesehatan yang didukung oleh teori dan kepercayaan 

(Hamijoyo, 2003) 

Masyarakat luas saat ini mulai beralih dari pengobatan modern 

(Medis) ke pengobatan komplementer, meskipun pemgobatan modern juga 

sangat popular di perbincangkan di kalangan masyarakat, sebagai contoh 

banyak masyarakat yang memilih mengobatkan keluarga mereka yang patah 

tulang ke pelayanan non medis (sangkal putung) dari pada mengobatkan ke 

Rumah Sakit ahli tulang. Sakit adalah suatu alasan yang paling umum untuk 

mencari pengobatan demi memperoleh kesembuhan. Hal ini dibuktikan di 

salah satu Negara modern (Israel), dimana dalam subuah penelitian tentang 

penggunaan klinik pengobatan komplementer untuk pengobatan nyeri. Di 

negara tersebut ada 395% terlihat warga yang mengunjungi klinik pengobatan 

komplementer, 69 pasien (46,6%) dengan nyeri punggung, nyeri lutut 65 

(43,9%), dan 28 (32,4%) lainnya nyeri tungkai (Peleg, 2011). 
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Menurut World Health Organization (WHO, 2003) dalam Lusiana 

(2006), Negara-negara di Afrika, Asia, dan Amerika Latin menggunakan obat 

herbal sebagai pelengkap pengobatan primer yang mereka terima. Bahkan di 

Afrika sebanyak 80% dari populasi menggunakan obat herbal untuk 

pengobatan primer (WHO, 2003). Bahkan (WHO) merekomendasikan 

penggunaan obat tradisional termasuk herbal dalam pemeliharaan kesehatan 

masyarakat, pencegahan, dan pengobatan penyakit, terutama untuk penyakit 

kronis, penyakit degenerative, dan kanker. WHO juga mendukung upaya-

upaya dalam peningkatan keamanan dan khasiat dari obat tradisional. 

Berdasarkan data dari Badan Kesehatan Dunia pada tahun 2005, 

terdapat 75 – 80% dari seluruh penduduk dunia pernah menjalani pengobatan 

non-konvensional. Beberapa rumah sakit di Indonesia, pengobatan 

komplementer ini sudah mulai diterapkan sebagai terapi penunjang atau 

sebagai terapi pengganti bagi pasien yang menolak pengobatan konvensional. 

Terapi komplementer dapat dilakukan atas permintaan pasien sendiri ataupun 

atas rujukan dokter. Diharapkan dengan penggabungan pengobatan 

konvensional komplementer bisa didapatkan hasil terapi yang lebih baik. Di 

Indonesia, Rumah Sakit Kanker “Dharmais “Jakarta merupakan salah satu dari 

12 rumah sakit yang telah ditunjuk oleh Departemen Kesehatan untuk 

melaksanakan dan mengembangkan pengobatan komplementer ini dan 12 

rumah sakit lainnya adalah Rumah Sakit Persahabatan Jakarta, Rumah Sakit 

Dokter Soetomo Surabaya, Rumah Sakit Kandou Manado, RSUP Sanglah 

Denpasar, RSUP Dr. Wahidin Sudiro Husodo Makassar, RS TNI AL Mintoharjo 
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Jakarta, RSUD Dr. Pringadi Medan, RSUD Saiful Anwar Malang, RS Orthopedi 

Prof. Dr. R. Soeharso Solo, RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta, RSUP Dr. Suraji 

Tirtonegoro Klaten  (Kemenkes, 2011) 

Daerah Sukoharjo terdapat banyak pengobatan komplementer dan 

yang masuk sebagai sarana pelayanan pengobatan swasta. Data yang tercatat 

di Dinas Kesehatan Sukoharjo dalam satu tahun terahir ada 94 pengobatan 

komplementer dan tradisional, diantara 12 kecamatan di Sukoharjo ada 

beberapa  kecamatan yang banyak terdapat pelayanan pengobatan tradisional 

dan komplementer yaitu Kecamatan Grogol ada 15 pengobatan dan 

Kecamatan Kartasura ada 10 pengobatan. Dari hasil wawancara pada 10 

masyarakat 3 diantaranya mengatakan takut dengan pengobatan 

komplementer, 5 orang memilih pengobatan komplementer dan 2 orang 

lainnya melakukan pengobatan komplementer dan medis. Data inilah yang 

menyebabkan penulis memilih Kecamatan Grogol sebagai tempat penelitian. 

Diantara banyaknya masyarakat yang memilih menggunakan 

pengobatan komplementer saat ini, ada beberapa alasan yang menyebabkan 

mereka takut untuk menggunakan pengobatan komplementer ialah 

pengalaman berobat di kedokteran yang tidak kunjung sembuh, banyaknya 

pengobatan modern yang gagal, pengobatan komplementer lebih murah 

dibandingkan dengan pengobatan modern. Kepercayaan terhadap pengobatan 

komplementer bahkan budaya juga dapat mempengaruhi anggapan tersebut. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat disimpulkan rumusan masalah 

“Apakah ada hubungan antara persepsi dengan sikap masyarakat terhadap 

pengobatan komplementer di Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah 

ada hubungan antara persepsi dengan sikap masyarakat terhadap 

pengobatan komplementer di Kecamatan Grogol. 

2. Tujuan khusus 

a. Mengatahui persepsi masyarakat terhadap pengobatan komplementer. 

b. Mengetahui sikap masyarakat terhadap pengobatan komplementer. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat praktik 

a. Manfaat bagi masyarakat 

Bagi masyarakat Sukoharjo, hasil penelitian diharapkan akan 

berguna sebagai acuan atau renungan terhadap pengobatan 

komplementer yang ada di Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo. 

b. Manfaat bagi dinas kesehatan 

Memberikan kontribusi untuk mengevaluasi program pengobatan 

komplementer di Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo. 
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2. Manfaat teoritis 

a. Manfaat bagi institusi 

Dapat menjadi data atau referensi dalam pembelajaran 

maupun penelitian selanjutnya. 

b. Manfaat bagi komunitas 

Dapat menjadi khasanah ilmu pengetahuan baik dibidang 

keperawatan maupun kesehatan lain. 

 

E. Penelitian Sejenis 

1. Ciciek Istichomah (2011) Perbedaan Efektifitas Analgesia Terapi Bekam 

dengan Akupunktur pada Nyeri Leher. Hasil analisis data menunjukkan 

bahwa efektifitas analgesia terapi bekam dan akupunktur pada nyeri leher 

masing-masing mempunyai nilai P =0,001. Perbedaan efektifitas analgesia 

antara bekam dengan akupunktur berbeda tidak bermakna (P=0,087). 

2. Roni Peleg (2011) Patients Visiting The Complementery Medicine Clinic 

For Paint: A Cross Sectional Study. Dari 395 pasien yang terlihat di klinik 

pengobatan komplementer selama masa studi, 201 (50,8%) memenuhi 

kriteria inklusi. Dan 163 (81,1%) setuju untuk berpartisipasi dalam studi 

dan diwawancarai. Mayoritas adalah perempuan (66,9%), lahir di Israel 

(46,6%), menikah (73,6%), dan usia rata-rata adalah 31-50 tahun. Enam 

puluh empat pasien (39,3%) adalah self. Lima puluh satu pasien (31,3%) 

dirujuk oleh staf dan 38 (23,3%) dirujuk oleh teman atau anggota 

keluarga. 


