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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

 Pengguna obat pembesar alat vital saat ini memang sudah banyak, 

maraknyanya penjualan obat tersebut menjadikan semakin meluasnya penggunaan 

obat pembesar alat vital, karena penjual difasilitasi media sosial yang di jual 

secara terang-terangan khususnya Facebook dan instagram sampai terjadinya 

transaksi antara penjual dan pengguna obat tersebut. Motivasi mereka menjadi 

sebagai pengguna obat ini karena kurangnya kepercayaan diri terhadap ukuran 

alat vital yang sudah ditentukan leh Tuhan yang Maha Esa. Sehingga terjadinya 

dorongan dari diri sendiri untuk menggunakan obat untuk melihat efek yang 

mereka inginkan, tanpa melihat efek negatif yang akan ditimbulkan oleh obat 

tersebut. 

 Di kalangan masyarakat Kota Gorontalo sendiri terungkap pada hasil 

penemuan dilapangan terdapat faktor yang melatar belakangi masyarakat untuk 

menjadi pengguna obat yaitu, kurangnya kepercayaan diri dihadapan pasangannya 

karena ukuran alat vital yang standar sehingga memotivasi dirinya untuk 

memperbesar alat vital dengan membelinya pada penjual obat tersebut, adapun 

faktor lain yaitu, faktor lingkungan sosial, dan ajakan teman yang sangat mudah 

menjadikan seseorang terpengaruh untuk terjun ke hal-hal negatif demi memuaska 

keingininannya. Karena penjual obat pembesar alat vital khususnya di kota 

gorontalo sangat banyak ditemukan di media sosial, bahkan tidak jarang 

penjualnya berkeliaran di area kampus-kampus yang ada dikota gorontalo. Untuk 

mempengaruhi mahasiswa melakukan penggunaan obat tersebut, Berdasarkan 
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penelitian ini ditemukan bahwa banyaknya mahasiswa sebagai pengguna obat 

tersebut yang nantinya akan mengaganggu aktivitas belajarnya karena dipengaruhi 

oleh obat yang tidak sewajarnya digunakan oleh kaum muda-mudi tersebut, 

adapun pandangan dari dokter atau instansi kesehatan terkait mengenai 

penggunaan obat ini sangatlah tidak dianjurkan. Karena mengingat obat ini 

berbahaya bagi setiap penggunanya, bisa-bisa pelaku dari penggunaan obat ini 

akan mengalami kangker alat vital dan bisa sampai menimbulkan kematian. 

Dokter memvonis tidak ada cara aman yang bisa memperbesar ukuran alat vital 

dengan menggunakan metode apapun, memuaskan pasangan bukan dengan cara 

memperbesar alat vital akan tetapi bagaimana kinerja alat vital tersebut. 

5.2 Saran   

Dalam mengtasi permasalahan pengguna obat yang ada di Kota Gorontalo, maka  

sebagai tindakan prefentif pemerintah Kota Gorontalo perlu dilakukan langkah-

langkah sebagai berikut: 

1. Perlu adanya perhatian pemerintah Kota Gorontalo yang bertugas 

melayani dan mengayomi masyarakat, agar kiranya mampu untuk 

memberikan sosialisasi kepada masyrakat terkait dampak negatife yang 

akan di timbulkan akibat penggunaan obat pembesar tersebut, sebagai 

tindakan prefentif khususnya untuk generasi muda yang sekarang dan 

untuk generasi muda yang akan datang nantinya. Walaupun diketahui saat 

ini belum ada kasus rusaknya alat vital pada masyrakat kota gororntalo 

terkait penggunan obat pembesar, setidaknya instansi pemerintah sudah 
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melakukan preventif terhadap masyrakat akan bahaya penggunaan obat 

ini, 

2. Perlu adanya perhatian pemerintah agar kiranya meningkatkan pembinaan 

masayrakat gorontalo khususnya mahasiswa dengan cara melakukan 

sosialisasi dampak atau bahaya penggunaan obat ini lewat seminar-

seminar di kampus, karena dari hasil penelitian banyak mahasiswa sebagai 

pengguna obat tersebut. 

3. Perlu adanya perhatian pemerintah tentang aturan penggunaan media 

sosial, yang menjual obat di media sosial khususnya di Kota Gorontalo 

sendiri dijual secara terang-terangan oleh para oknum penjual. 

4. Perlu perhatian instansi kesehatan terkait agar bisa memasang baliho di 

jalan mengenai efek yang akan ditimbulkan dari penggunaan obat ini, yang 

bisa saja menimbulkan efek kanker alat vital bahkan bisa sampai 

mengalami kematian bagi penggunanya sendiri.  

5. Perlu adanya peran pemerintah untuk menindaklanjuti penelitian ini 

sebagai langkah awal berupa tindakan preventif kepada masyarakat untuk 

dijadikan  bahan rujukan awal kepada masyarakat akan bahaya yang akan 

ditimbulkan dari penggunaan obat yang saat ini diperjual belikan di Kota 

Gorontalo sendiri 

6. Perlu adanya peran pemerintah dalam hal memperhatikan dan melarang 

penjualan obat tersebut di Kota Goronntalo karena obat pembesar alat vital 

yang saat ini dijual oleh oknum penjual, tanpa label legalitas dari BPOM 

dan Instansi Farmasi. 
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