
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). 

Hasil Survei  Ekonomi Nasional 2010 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 
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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). 

Berdasarkan dari observasi dan wawancara yang telah peneliti lakukan 

dengan sebagian masyarakat di Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan, letak 

apotek tidak  jauh dari tempat tinggal mereka dan bisa ditempuh perjalanan 

selama 5 sampai 8 menit dari tempat tinggal, selain itu sebagian besar masyarakat 

mengatakan bahwa tidak mengetahui perbedaan antara obat generik dan obat 

merk dagang. Masyarakat mengaku mengenal obat–obat merk dagang dari TV, 

koran  dan majalah. Masyarakat 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.  
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang bahwa masyarakat lebih tertarik untuk  

mengkonsumsi obat produk bermerk/produk dagang daripada obat generik, maka 

peneliti merumuskan “Bagaimana Pengaruh tingkat pengetahuan terhadap 

persepsi masyarakat tentang obat generik di Kecamatan Magetan Kabupaten 

Magetan.  

 

C. Tujuan Penelitian 

Mengetahui Bagaimana Bagaimana Pengaruh tingkat pengetahuan 

terhadap persepsi masyarakat tentang obat generik di Kecamatan Magetan 

Kabupaten Magetan.  

 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Pengetahuan 

Notoatmojo (2005) menyatakan bahwa pengetahuan adalah hasil tahu 

seseorang terhadap obyek melalui indera yang dimilikinya  baik dari mata, 

hidung, ataupun telinga. Dari penginderaan sampai menghasilkan pengetahuan 

tesebut sangat dipengaruhi oleh intensitas perhatian dan persepsi terhadap objek  

Wawan dan Maria (2010) menyatakan bahwa pengetahuan dipengaruhi 

oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi pendidikan, persepsi,  

motivasi, pengalaman, pekerjaan, usia. Pendidikan adalah proses belajar yang 

berarti terjadi proses pertumbuhan, perkembangan atau perubahan ke arah yang 

lebih dewasa, lebih baik dan lebih matang pada diri individu, lanjut usia atau 

masyarakat. Persepsi mengenal dan memilih objek sehubungan dengan tindakan 

yang akan diambil. Motivasi merupakan dorongan, keinginan dan tenaga 

penggerak yang berasal dari dalam diri seseorang untuk melakukan sesuatu 

dengan mengesampingkan hal-hal yang dianggap kurang bermanfaat. 

Pengalaman, pengalaman adalah sesuatu yang dirasakan (diketahui, dikerjakan) 

juga merupakan kesadaran akan suatu hal yang tertangkap oleh indera manusia. 

Pekerjaan adalah keburukan yang harus dilakukan terutama untuk menunjang 
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kehidupannya dan kehidupan keluarga. Usia adalah umur individu yang terhitung 

mulai saat dilahirkan sampai berulang tahun.  

Faktor eksternal terdiri dari faktor lingkungan dan  sosial budaya. 

Lingkungan merupakan seluruh kondisi yang ada disekitar manusia dan 

pengaruhnya yang dapat mempengaruhi perkembangan dan perilaku orang atau 

kelompok. Sosial budaya, sistem sosial budaya yang ada pada masyarakat dapat 

mempengaruhi dari sikap dalam menerima informasi. 

2. Persepsi 

Persepsi merupakan salah satu aspek psikologis yang penting bagi manusia 

dalam merespon kehadiran berbagai aspek dan gejala disekitarnya. Menyangkut 

intern dan ekstern. Berbagai ahli telah memberikan definisi yang beragam tentang 

persepsi, walaupun pada prinsipnya mengandung makna yang sama. Menurut 

Kamus Besar Bahasa Indonesia, persepsi adalah tanggapan (penerimaan) 

langsung dari suatu. Proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca 

inderanya. 

Sugihartono, dkk (2007) mengemukakan bahwa persepsi adalah kemampuan 

otak dalam menerjemahkan stimulus atau proses untuk menerjemahkan stimulus 

yang masuk kedalam alat indera manusia. Persepsi manusia terdapat perbedaan 

sudut pandang dalam penginderaan. Ada yang mempersepsikan sesuatu itu baik 

atau persepsi yang positif maupun persepsi negatif yang akan mempengaruhi 

tindakan manusia yang tampak atau nyata. 

Walgito (2004) mengungkapkan bahwa persepsi merupakan suatu proses 

pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus yang diterima oleh 

organisme atau individu sehingga menjadi sesuatu yang berarti, dan merupakan 

aktivitas yang interegrated dalam diri individu. Respon sebagai akibat dari 

persepsi dapat diambil oleh individu dengan berbagai macam bentuk. Stimulus 

mana yang akan mendapatkan respon dari individu tergantung pada perhatian 

individu yang bersangkutan. Berdasarkan hal tersebut, perasaan, kemampuan 

berfikir, pengalaman-pengalaman yang dimiliki individu tidak sama, maka dalam 

mempersepsi suatu stimulus hasil persepsi mungkin berbeda antara individu satu 

dengan individu lain. 
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Dalam penjelasan di atas dapat ditarik suatu kesamaan pendapat bahwa 

persepsi merupakan suatu proses yang dimulai dari penglihatan hingga terbentuk 

tanggapan yang terjadi dalam diri individu sehingga individu sadar akan segala 

sesuatu dalam lingkungannya melalui indera-indera yang dimilikinya 

a. Syarat Terjadinya Persepsi 

Menurut Sunaryo (2004) syarat-syarat terjadinya persepsi adalah : 

1) Adanya obyek yang dipersepsi 

2) Adanya perhatian yang merupakan langkah pertama sebagai suatu persiapan 

dalam mengadakan persepsi 

3) Adanya alat indera/reseptor yaitu alat penerima stimulus. 

4) Saraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan stimulus ke otak, yang 

kemudian sebagai alat untuk mengadakan respon 

b. Faktor yang Mempengaruhi Persepsi 

Menurut Toha (2003), faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang 

adalah: 

1) Faktor internal : perasaan, sikap dan kepribadian individu, prasangka, 

keinginan atau harapan, perhatian (fokus), proses belajar, keadaan fisik, 

gangguan kejiwaan, nilai dan kebutuhan juga minat, dan motivasi. 

2) Faktor eksternal : latar belakang keluarga, informasi yang diperoleh, 

pengetahuan dan kebutuhan sekitar, intensitas, ukuran, keberlawanan, 

pengulangan gerak, hal-hal baru dan familiar atau ketidak asingan suatu objek. 

3. Konsep Sikap 

Menurut Notoatmodjo (2005) sikap adalah penilaian atau pendapat 

seseorang terhadap stimulus atau obyek termasuk masalah kesehatan dan 

penyakit). Setelah seseorang mengetahui stimulus amaka orang tersebut akan 

menilai atau bersikap terhadap stimulus atau obyek kesehatan tersebut. Sikap 

merupakan konsep paling penting dalam psikologi sosial yang membahas unsur 

sikap baik sebagai individu maupun kelompok. Banyak kajian dilakukan untuk 

merumuskan pengertian sikap, proses terbentuknya sikap, maupun perubahan. 

Banyak pula penelitian telah dilakukan terhadap sikap kaitannya dengan efek dan 

perannya dalam pembentukan karakter dan sistem hubungan antar kelompok serta 
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pilihan-pilihan yang ditentukan berdasarkan lingkungan dan pengaruhnya 

terhadap perubahan. 

Faktor yang mempengaruhi sikap lanjut usia terhadap obyek antara lain 

Pengalaman pribadi. Menurut Notoadmojo (2007), pengalaman dapat menjadi 

dasar pembentukan sikap pengalaman pribadi haruslah meninggalkan kesan yang 

kuat. Sikap akan lebih mudah terbentuk apabila pengalaman pribadi tersebut 

terjadi dlam situasi yang melibatkan faktor emosional. Pengaruh orang lain yang 

dianggap penting. Pada umumnya, individu cenderung untuk memiliki sikap yang 

konformis atau searah dengan sikap orang yang dianggap penting. Kecenderungan 

ini diantara lain dimotivasi oleh keinginan untuk berafiliasi dan keinginan untuk 

menghindari konflik dengan orang yang dianggap penting tersebut. Tanpa disadari 

kebudayaan telah menanamkan garis pengarah sikap kita terhadap berbagai 

masalah. Kebudayaan telah mewarnai sikap anggota masyarakatnya, karena 

kebudayaanlah yang memberi corak pengalaman individu-individu mayarakat 

asuhannya. Pemberitaan surat kabar maupun radio atau media komunikasi 

lainnya, berita yang seharusnya faktual disampaikan secara obyektif cenderung 

dipengaruhi oleh sikap penulisannya, akibatnya berpengaruh terhadap sikap 

konsumennya. Lembaga pendidikan dan lembaga agama. Konsep moral dan 

ajaran dari lembaga pendidikan dan lembaga agama sangat menentukan sistem 

kepercayaan tidaklah mengherankan jika kalau pada gilirannya konsep tersebut 

mempengaruhi sikap. Faktor emosional, sikap merupakan pernyataan yang 

didasari emosi yang berfungsi sebagai semacam penyaluran frustasi atau 

pengalihan bentuk mekanisme pertahanan ego.  

 

E. Keterangan Empiris 

Penelitian ini diharapkan dapat memperoleh data tentang tingkat 

pengetahuan dan persepsi dalam masyarakat tentang obat generik, sehingga dapat 

memberikan dorongan sikap atau pemilihan terhadap obat generik tersebut. 

 

 

 


