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BAB V 

PENUTUP 

 

V.1 Kesimpulan 

a. Responden paling banyak berusia 18 – 28 tahun (44,7%), berjenis kelamin 

perempuan (60,53%), dan berpendidikan terakhir di bangku SMA (57,89%). 

Responden mayoritas memiliki penghasilan keluarga tiap bulan diatas UMR 

Kota Depok (≥ Rp 4.202.105) sebanyak 52,6%. Mayoritas responden saat 

melaksanakan swamedikasi obat batuk mendapatkan informasi tentang 

pengobatan dari pengalaman pribadi atau keluarga (44,7%) dan tidak 

mendapat dukungan dari petugas kesehatan (52,6%). Sebagian besar 

responden memiliki pengetahuan yang baik (42,1%) dan mayoritas memiliki 

sikap yang positif (97,37%).  

b. Sebagian besar responden masyarakat Kelurahan Sukatani, Tapos, Depok 

telah memiliki perilaku swamedikasi obat batuk yang rasional yaitu 

sebanyak 20 orang (52,63%). 

c. Terdapat hubungan yang signifikan antara tiga variabel independen dengan 

rasionalitas perilaku swamedikasi penggunaan obat batuk masyarakat 

Kelurahan Sukatani, Tapos, Depok. Variabel tersebut adalah penghasilan 

keluarga tiap bulan (0,024), dukungan petugas kesehatan (0,009), dan 

pengetahuan (0,005).   

d. Variabel independen yang memiliki pengaruh terbesar terhadap rasionalitas 

perilaku swamedikasi obat batuk masyarakat Kelurahan Sukatani, Tapos, 

Depok adalah dukungan petugas kesehatan dengan Odds Ratio sebesar 

7,335.  

 

V.2 Saran 

a. Bagi Masyarakat 

Masyarakat diharapkan dapat lebih meningkatkan pengetahuan dan 

informasi tentang obat dan perilaku swamedikasi yang rasional dengan 

selalu proaktif dalam pencarian informasi, seperti dengan mengikuti 

penyuluhan tentang pengobatan yang dilakukan oleh fasilitas kesehatan 
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setempat atau dengan bertanya langsung kepada petugas kesehatan yang 

terlatih tentang swamedikasi obat batuk. Masyarakat juga diharapkan untuk 

mengaplikasikan dan menerapkan pengetahuannya terhadap pelaksanaan 

swamedikasi obat batuk dalam kehidupan sehari-hari sehingga dapat 

terbentuk perilaku swamedikasi obat batuk yang rasional. 

b. Bagi Petugas Kesehatan 

Petugas kesehatan diharapkan dapat mengadakan upaya untuk 

meningkatkan informasi dan pengetahuan masyarakat tentang pelaksanaan 

swamedikasi obat yang rasional kepada masyarakat dengan cara melakukan 

edukasi dan penyuluhan. Petugas kesehatan juga diharapkan untuk 

senantiasa memberi dukungan baik dengan pemberian informasi ataupun 

pengawasan kepada masyarakat yang sedang melaksanakan swamedikasi 

obat. 

c. Bagi Pemerintah 

Perlu dilakukan pengetatan regulasi obat-obatan sehingga masyarakat hanya 

dapat memperoleh obat golongan bebas dan bebas terbatas (over the 

counter) di pasaran tanpa resep dokter. Pemerintah dapat melakukan kerja 

sama dengan influencer-influencer media sosial sebagai salah satu upaya 

promotif pengenalan pelaksanaan pengobatan yang rasional kepada 

masyarakat luas. 

d. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan jumlah sampel yang lebih 

banyak dan dengan menguji faktor-faktor lain yang dapat berpengaruh 

terhadap rasionalitas perilaku swamedikasi obat batuk. Diharapkan juga 

bagi peneliti selanjutnya untuk melaksanakan penelitian dengan jenis 

kualitatif sehingga dapat diketahui faktor-faktor yang dapat berpengaruh 

kepada rasionalitas perilaku swamedikasi obat batuk secara lebih spesifik. 
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