
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Jamu merupakan warisan budaya bangsa yang sudah digunakan 

secara turun temurun sejak dulu hingga sekarang. Industri jamu dari sisi 

ekonomi telah berkontribusi sangat besar bagi pendapatan nasional, 

peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penyediaan lapangan kerja 

(Muslimin, dkk., 2009, h.1).  

Industri jamu nasional meskipun telah memberikan kontribusi 

secara ekonomi, namun juga memiliki banyak kendala, seperti semakin 

maraknya peredaran jamu berbahan baku kimia (oplosan), maraknya 

peredaran produk jamu impor, produk jamu dari usaha kecil yang belum 

terstandarisasi sesuai dengan Cara Pembuatan Obat Tradisional yang 

Baik (CPOTB), industri jamu dari usaha kecil kurang inovatif 

dibandingkan industri farmasi kecil, persepsi negatif mengenai jamu, 

dan gaya hidup masyarakat modern yang menganggap jamu lebih 

inferior dibandingkan obat-obatan kimia (Muslimin, dkk., 2009, h.2). 

Kendala tersebut akan berpengaruh terhadap penurunan konsumsi jamu 

yang pada akhirnya akan menyebabkan kegagalan dalam 

mempertahankan jamu sebagai warisan budaya dan jamu sebagai 

aktifitas ekonomi unggulan yang mendukung pertumbuhan ekonomi, 

penciptaan lapangan kerja, dan penurunan angka kemiskinan. Oleh 

karena itu, perlu dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan persepsi 

masyarakat yang positif mengenai jamu yang pada akhirnya 

 



 

meningkatkan konsumsi jamu. Berkaitan dengan hal tersebut, penting 

untuk memperhatikan berbagai unsur yang terlibat dalam industri jamu 

terutama tenaga penjualan, khususnya kondisi psikologis tenaga 

penjualan seperti subjective well-being. 

Penjual jamu keliling merupakan seseorang yang menjual obat 

tradisional, baik hasil racikan sendiri maupun produk pabrik jamu, 

dengan berkeliling dari satu kampung ke kampung lainnya 

menggunakan gerobak, sepeda, atau sepeda motor. Kegiatan ini 

meskipun dilakukan sebagai upaya mendapatkan pendapatkan keluarga 

namun juga karena faktor turun temurun. Para penjual tersebut memilih 

jualan jamu keliling untuk melestarikan usaha jamu yang sudah dirintis 

oleh orangtua atau leluhur mereka (hasil wawancara terhadap 3 orang 

penjual jamu keliling di Magelang tanggal 31 Desember 2016). 

Sementara, subjective well-being merupakan evaluasi individu mengenai 

kehidupannya yang mencakup penilaian kognitif terhadap kepuasan 

hidupnya serta evaluasi afektif yang meliputi perasaan-perasaan 

terhadap emosi positif maupun emosi negatif yang telah dialami. 

Individu yang memiliki subjective well-being tinggi ditunjukkan dengan 

tingginya kepuasan hidup dan tingginya afek positif, serta rendahnya 

afek negatif (Pavot dan Diener dikutip Ulfah dan Mulyana, 2014, h.2-3). 

Individu yang memiliki subjective well-being tinggi lebih mampu 

merealisasikan potensi dirinya secara kontinyu, menerima diri apa 

adanya, mampu membentuk hubungan hangat dengan orang lain, 

memiliki kemandirian terhadap tekanan sosial, memiliki arti dalam 



 

hidup, serta mampu mengontrol lingkungan eksternalnya (Ryff, 1995, 

h.99). 

Subjective well-being merupakan salah satu prediktor kualitas 

hidup individu. Subjective well-being mempengaruhi keberhasilan 

individu dalam berbagai domain kehidupan. Individu dengan tingkat 

subjective well-being tinggi akan merasa lebih percaya diri, dapat 

menjalin hubungan sosial dengan lebih baik, serta menunjukkan 

performansi kerja yang lebih baik (Pavot dan Diener dikutip Ulfah dan 

Mulyana, 2014, h.2-3). Wilson (dikutip Diener, 1984, h.542) 

mengungkapkan bahwa subjective well-being penting mendapatkan 

perhatian karena kaitannya dengan umur panjang, kesehatan, pendidikan 

yang baik, upah yang baik, keterbukaan, optimistik, tidak mudah 

khawatir, religiusitas, harga diri yang tinggi pada individu yang sudah 

menikah, moral kerja yang tinggi, aspirasi yang tinggi, dan berbagai 

kecerdasan lainnya. Selain itu, subjective well-being menurut 

pendekatan psikologi positif menjadi sebuah alternatif untuk 

meningkatkan kesehatan mental individu karena mengubah fokus ilmu 

psikologi yang hanya terpaku dalam perbaikan hal buruk menjadi 

berfokus pada pemaksimalan kualitas positif yang dimiliki manusia. 

Apalagi dalam dekade terakhir ini, psikolog mulai memperhatikan tema 

pencegahan (Seligman dan Csikszentmihalyi dikutip Putri, 2012, h.2). 

Berbagai pertimbangan inilah yang mendorong kajian subjective well-

being pada penjual jamu keliling penting diteliti. Selain itu, juga adanya 

alasan pendukung seperti kemajuan teoretis untuk memahami subjective 



 

well-being yang masih relatif kecil (Wilson dikutip Diener, 1984, 

h.542). 

Tinggi atau rendahnya subjective well-being dipengaruhi oleh 

berbagai faktor, seperti konsep diri, pendapatan, usia, jenis kelamin, ras, 

pekerjaan, pendidikan, agama, perkawinan, keluarga, kesehatan, kontak 

sosial, aktifitas, kepribadian, harga diri, persepsi kontrol diri, persepsi 

kontrol diri, keterbukaan, optimisme, hubungan positif, serta 

pemahaman tentang arti dan tujuan hidup (Diener, 1984, h.552-556; dan 

Asih, Yuliadi & Karyanta, 2015, h.28). Selanjutnya penelitian ini 

difokuskan pada konsep diri. 

Konsep diri merupakan bagian dari kepribadian karena (1) 

berperan dalam mempertahankan keselarasan batin, (2) berperan dalam 

menentukan sikap dan perilaku individu, dan (3) menentukan 

pengharapan individu (tingkat motivasi individu) (Pudjijogjanti dikutip 

Ghufron dan Risnawita, 2010, h.18-19). Konsep diri diduga dapat 

mempengaruhi subjective well-being karena perilaku individu akan 

sesuai dengan cara individu memandang dirinya sendiri. Individu yang 

mempunyai pandangan diri positif akan melakukan perilaku yang 

positif, sedangkan individu yang mempunyai pandangan negatif juga 

akan melakukan perilaku negatif. Individu yang mempunyai konsep diri 

positif akan cenderung bersikap optimistik dan sangat percaya diri untuk 

menghadapi situasi apa saja di luar dirinya. Sementara, individu yang 

mempunyai konsep diri negatif cenderung merasa tidak puas terhadap 

kehidupnya, cenderung beranggapan bahwa kehidupannya tidak sesuai 

harapan, dan didominasi afek negatif (seperti kekhawatiran, emosi tidak 



 

stabil, kemarahan, dan kebencian). Tingkat kepuasan hidup, afek positif 

dan afek negatif inilah yang mengindikan tinggi atau rendahnya 

subjective well-being individu (Ulfah dan Mulyana, 2014, h. 3). 

Subjek penelitian ini adalah penjual jamu keliling. Berdasarkan 

wawancara terhadap 3 orang penjual jamu keliling yang terbiasa 

membeli bahan jamu di Toko Pondok Jamu Kian Rahayu dan Rahardjo 

Magelang pada tanggal 31 Desember 2016 memperlihatkan bahwa 

penjual jamu tersebut rata-rata memiliki kondisi ekonomi yang terbatas 

dan memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Selain itu, mereka 

umumnya kategori dewasa madya/akhir. Para penjual jamu ini 

umumnya mendapatkan penghasilan kotor kurang dari Rp. 200 ribu 

rupiah per hari, dan umumnya memiliki anggota keluarga sebanyak 4-5 

orang, sehingga tingkat pendapatannya termasuk relatif rendah. Faktor 

pendidikan dan ekonomi yang relatif rendah akan memicu kompleksitas 

kehidupan penjual jamu (apalagi didukung oleh faktor perkawinan dan 

anak), dimana kondisi tersebut dapat menurunkan subjective well-being 

yang pada akhirnya memicu ketidakbahagiaan, stres atau depresi. 

Pernyataan ini mengacu Diener (1984, h. 553-554), bahwa pendapatan 

yang rendah, pekerjaan yang tidak memberikan status sosial atau 

memberikan pendapatan rendah, pendidikan rendah, dan perkawinan 

yang berkonflik akan menurunkan subjective well-being.  

Jika melihat kondisi hidup dari penjual jamu keliling (pendapatan 

rendah, pekerjaan informal yang “kurang memberikan status sosial”, 

dan pendidikan yang rendah), maka penjual jamu keliling cenderung 

memiliki subjective well-being yang rendah. Kenyataannya, hasil 



 

identifikasi permasalahan yang dilakukan dengan wawancara terhadap 

tiga orang penjual jamu keliling di Magelang pada tanggal 31 Desember 

2016 mengungkapkan bahwa satu dari penjual jamu memang merasa 

kurang puas dengan kualitas kehidupannya khususnya yang berkaitan 

dengan perolehan materi dari berjualan jamu, meski demikian individu 

tetap semangat menjalankan usahanya. Individu tersebut menyatakan 

tetap merasa bahagia, apalagi jika bertemu konsumen yang menyatakan 

badannya menjadi lebih sehat setelah mengonsumsi jamu 

mereka.Individu merasa bangga menjadi penjual jamu keliling dan tetap 

ingin berjualan jamu sampai tua. Individu ini juga tidak terlalu merasa 

khawatir, baginya setiap kehidupan ada permasalahan yang pasti bisa 

dilewati. Selain itu, individu juga tidak merasa rendah diri meskipun 

hanya sebagai penjual jamu keliling yang ditunjukkan dengan tetap aktif 

mengikuti kegiatan sosial di lingkungan tempat tinggalnya. Hasil 

wawancara dari ini memperlihatkan adanya indikasi subjective well-

being yang tinggi. 

Sementara itu, dua orang lainnya mengungkapkan adanya 

ketidakbahagiaan yang disebabkan permasalahan ekonomi. Mereka 

merasa putus asa dan ingin ganti pekerjaan, namun tidak yakin bisa 

memperoleh pekerjaan yang diharapkan (memiliki pendapatan tinggi) 

karena merasa tidak memiliki keterampilan lain. Mereka juga mudah 

mengalami konflik dengan orang lain karena sensitif (mudah 

tersinggung). Orang ini juga merasa mudah sakit (kepala pusing, 

migran, diare) jika banyak pikiran. Orang ini juga kadang-kadang 

merasa malu dengan pekerjaan dan kehidupannya, sehingga seringkali 



 

membuatnya membatasi diri dalam pergaulan khususnya di lingkungan 

tempat tinggal. Hasil wawancara ini menunjukkan adanya indikasi 

subjective well-being yang rendah. 

Fenomena indikasi subjective well-being yang rendah atau tinggi 

dari penjual jamu tersebut (tiga orang responden) menunjukkan adanya 

faktor-faktor yang mempengaruhinya, dan diduga faktor konsep diri. 

Berdasarkan penjabaran di atas, penelitian ini mempertanyakan apakah 

ada hubungan antara Konsep Diri dengan Subjective Well-Being pada 

penjual jamu keliling di Kabupaten Magelang? Dengan pertimbangan 

tersebut maka judul skripsi adalah “Hubungan antara Konsep Diri 

dengan Subjective Well-Being pada Penjual Jamu Keliling di Kecamatan 

Muntilan Kabupaten Magelang.” 

 

B. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui hubungan antara 

konsep diri dengan subjective well-being pada penjual jamu keliling di 

Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang. 

 

C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoretis 

Secara teoretis hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan bukti empiris mengenai hubungan antara konsep diri 

dengan subjective well-being sehingga Psikologi Kesehatan Mental, 

Psikologi Kepribadian, dan Psikologi Sosial semakin berkembang. 

 



 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan informasi dan referensi mengenai upaya meningkatkan 

subjective well-being dalam kaitannya dengan konsep diri. 

  


