
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

  Manusia merupakan mahkluk yang tidak pernah berhenti berubah. Mulai dari lahir 

hingga akhir kehidupan selalu terjadi perubahan, baik dalam kemampuan fisik maupun 

psikologi. Perkembangan kehidupan manusia terjadi secara bertahap, dan setiap 

perkembangan memiliki karakteristik, perkembangan serta resiko-resiko yang harus 

dihadapi. Setiap rentang kehidupan seseorang akan selalu berhadapan dengan 

permasalahan masing-masing dan setiap periode perkembangan dalam kehidupan 

manusia memiliki peranan yang sangat penting. Seiring dengan berkembangnya zaman 

maka banyak pula hal-hal baru yang muncul pada era modern saat ini salah satunya 

adalah yang sedang viral pada saat sekarang ini yaitu beredarnya penjual-penjual obat 

pembesar alat vital pria yang diyakini bahwa akan menambah keharmonisan keluarga 

terutama pasangan suami istri.1 

  Alat vital pria, Penis terutama dalam keadaan ereksi adalah simbol maskulinitas. 

Dalam banyak budaya itu telah datang untuk melambangkan atribut seperti “Kebesaran, 

kekuatan, ketahanan, kemampuan, keberanian, kecerdasan, pengetahuan, dominasi atas 

laki-laki, kepemilikan perempuan; simbol cinta dan menjadi dicintai”. Mengingat 

konteks histori itu mungkin tidak mengherankan jika saat ini banyak orang sangat 

mementingkan ukuran penis mereka. Hal ini mungkin menyatakan bahwa pria dengan 

penis yang lebih besar, panjang memiliki citra tubuh yang lebih baik dan memiliki 
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kecenderungan seksual yang lebih besar serta dapat memberikan kepuasan yang lebih 

terhadap pasanganya.23 

 Jika kita lihat di pinggir-pinggir jalan,koran, majalah dan internet, begitu banyak 

iklan yang menawarkan jasa untuk memperbesar alat vital pria, baik itu dengan 

menggunakan obat yang dikonsumsi ataupun dengan cara terapi fisik saja. Memang, 

bagi sebagian yang lain, itu bisa menjadi masalah, apalagi jika memang alat vitalnya 

lebih kecil dari ukuran normal pada umumnya. Karena setiap suami dituntut untuk 

memberikan pergaulan terbaik bagi istrinya dan memenuhi kebutuhan istri dalam 

berhubungan. Bagi pasangan suami istri, keintiman dalam berhubungan merupakan hal 

yang sangat diidam-idamkan. Tak ada salahnya suami memiliki waktu khusus hanya 

berduaan saja bersama istri, memberinya perhatian lebih, mengajak makan malam 

romantis, hingga berlibur dan menginap disebuah tempat yang eksotis. Hal itu tentu akan 

semakin merekatkan tali kasih antara pasangan suami istri. Namun, dalam urusan 

bercinta, terkadang ada sebagian orang, terutama kaum pria yang merasa kurang percaya 

diri disebabkan ukuran mister P atau alat vitalnya yang tidak terlalu proposional. Mereka 

beranggapan bahwa dengan ukuran mister P yang besar, tentu akan lebih memuaskan 

istri atau pasangannya masing-masing. Hal ini yang tentunya dibantah secara medis. 

Anggapan itu sedikit banyak memengaruhi faktor psikologi sebagian orang sehingga 
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mereka meyakini bahwa ukuran besar akan memberi pengaruh serta kepuasan yang lebih 

saat melakukan hubungan intim dengan pasanganya. 4 

 Pembesar alat vital pria merupakan obat pembesar alat vital pria tanpa efek samping, 

bereaksi cepat, dan akurat menambah ukuran alat vital seseorang yang memakainya. 

Obat pembesar atau penambah ukuran ini dikhususkan untuk kaum lelaki yang ingin 

memperbesar dan  memperpanjang alat vital juga meningkatkan ereksi yang sangat kuat. 

Obat pembesar alat vital pria ini juga mampu meningkatkan ereksi mister P yang sudah 

loyo selain juga memiliki kemampuan untuk menambah volume ukurannya. Dengan 

menggunakan atau mengkonsumsi secara rutin dan teratur sesuai petunjuk penggunaan 

obat. Hal ini lah yang membuat para suami ketagihan dengan obat pembesar alat vital 

selain untuk menyenangkan istri tetapi juga untuk memenuhi kenikmatan dalam 

berhubungan intim. Semakin banyak yang meminati , semakin banyak pula yang 

menjual dari berbagai jenis penjualan terlebih melalui media sosial, saat ini banyak 

disekeliling kita khusus didaerah sendiri, seperti di Kota Gorontalo, dari hasil Obsevasi 

peneliti dilapangan ada beberapa tempat penjualam secara bebas yang di daganggkan 

oleh beberapa oknum penjual dengan bebas maupun secara online seperti  (Facebook) 

yang saat ini sudah banyak diketahui oleh masyarakat seperti (para suami), dan 

Masyarakat biasa lainnya yang memakai obat pembesar alat vital tersebut, menurut 

mereka obat tersebut sangat membantu mereka dalam melakukan hubungan intim 

dengan istri mereka, sehingga mereka selalu membeli obat tersebut walaupun dengan 

harga yang mahal. Parahnya dalam pengunaan obat ini banyak di temukan para siswa 

dan mahasiswa yang membeli dan menggunakan obat tersebut. 
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  Berangkat dari salah satu contoh kasus yang terjadi di Kota pare-pare, Sulawesi 

Selatan bahwa penggunaan obat pembesar alat vital selain memberikan efek yang cukup 

baik bagi pemakai akan tetapi juga memberikan efek yang membahayakan untuk 

kesehatan penggunanya, Contoh kasus seperti yang terjadi di kota pare-pare, sulawesi 

selatan yang digegerkan dengan adanya kasus pembengkakan alat kelamin 20 pria 

beristri.5 Pembengkakan penis 20 pria ini diduga akibat infeksi setelah cairan minyak 

rambut dan minyak oles lintah papua disuntikkan ke dalam alat kelamin, dari indivasi 

yang dihimpun, 20 pria tersebut bermaksud ingin membesarkan kelamin, tetapi usahanya 

justru mendatangkan malapetaka, penis kedua puluh pria itu membengkak setelah 

disuntik dengan cairan yang bukan semestinya digunakan, pembengkakan terjadi diduga 

karena cairan yang disuntikkan membeku di dalam, sehingga terjadi penyumbatan aliran 

darah dan mengakibatkan infeksi. Dari kejadian ini seharusnya masyarakat Gorontalo 

harus lebih waspada dalam penggunaan obat-obat yang diperjual belikan saat ini, 

terutama obat-obat yang berkaitan dengan kesehatan, saat ini masyarakat hanya melihat 

efek yang mereka inginkan tetapi tidak memperdulikan efek yang akan mengganggu 

kesehatan mereka, untuk itu kepada masyarakat dihimbau untuk selalu memperhatikan 

segala sesuatu yang berhubungan dengan kesehatan. Baik dikalangan (para suami), 

Masyarakat biasa dan lebih khususnya kepada para Siswa dan Mahasiswa yang berada di 

Kota Gorontalo. terlebih di Kota Gorontalo saat ini tidak sedikit yang menjual dan 

sekaligus menggunakan obat pembesar alat vital tersebut, dengan mengoleskan obat 

pembesar tersebut ke penis mereka. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berangkat dari urain latar belakang diatas, maka perlu pengkajian lebih lanjut 

mengenai “ Pengguna Obat Penirum Original” Dalam metode ilmiah ini, perumusan 
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masalah merupakan langkah yang tidak bisa di tinggalkan. Hal ini berguna untuk 

mengarahkan penulisan dalam penelitian. Adapun rumusan masalanya : Apa Penyebab 

Penggunaan Obat Penirum Original di kota Gorontalo.? 

 

 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahuai penyebab dari 

meluasnya Pengguna Obat Penirum Original di Kota Gorontalo saat ini. 

1.4 Manfaat Penelitian 

  Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1.4.1. Secara Teoritis 

 Penulis dapat berbagi ilmu dan memberikan informasi terkhusus untuk penelitian 

seminar proposal. Penelitian ini diharapkan dapat menyumbang suatu manfaat bagi 

pengembangan khususnya pada jurusan sosiologi dalam meningkatkan analisis pembaca 

mengenai pengguna obat penirum original di kalangan masyarakat yang berada di Kota 

Gorontalo. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah referensi terhadap disiplin 

ilmu yang mengkaji kehidupan sosial manusia. 

1.4.2 Secara Praktis 



  Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah informasi dan masukan bagi 

masyarakat pada umumnya khususnya para istri-istri yang suaminya sering memakai 

obat penirum original. 

 

 

 

 


