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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

  Berbagai penyakit saat ini memerlukan perhatian khusus salah satunya 

penyakit cardiovaskular, penyakit cardiovaskular memiliki beberapa faktor resiko 

diantaranya hipertensi, obesitas, diabetes melitus, life style (Merokok, konsumsi 

alkohol, makanan berlemak dan kurangnya aktifitas fisik) dan dislipidemia. 

Dislipidemia merupakan masalah kesehatan yang sangat penting karena 

dislipidemia memiliki faktor resiko penyakit jantung koroner, serta masih banyak 

masyarakat yang belum mengetahui tentang penyakit dislipidemia dan cara 

penggunaan obat dislipidemia yang benar. Dislipidemia adalah kelainan 

metabolisme lipid yang ditandai dengan peningkatan atau penurunan fraksi lipid 

dalam plasma. Kelainan fraksi lipid yang utama adalah kenaikan kadar kolestrol 

total, kolesterol LDL, dan trigliserida, serta penurunan kadar kolestrol HDL. 

(Sunita, 2004). Komplikasi dari penyakit dislipidemia adalah Hipertensi, 

aterosklerosis, jantung koroner, dan stroke. Pada saat ini dikenal sedikitnya 6 jenis 

obat yang dapat memperbaiki profil lipid serum yaitu bile acid sequestran. HMG-

CoA reductase inhibitor (statin), derivat asam fibrat, asam nikotinik, ezetimibe, 

dan asam lemak omega-3 (Adam, 2009) 

  Kurangnya pengetahuan tentang penyakit dan obat dislipidemia 

mempengaruhi perilaku kesehatan dan cara penggunaan obat. Agar efek terapi 

obat bisa tercapai dengan baik maka pasien harus memiliki pengetahuan yang 

baik tentang obat yang akan dikonsumsi. Pengetahuan/ kognitif merupakan unsur 

yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan seseorang (Notoatmodjo, 2003). 

Pengetahuan dicakup dalam 6 tingkatan yaitu: tahu (know), memahami 

(comprehension), aplikasi (aplication), analisa (analysis), sintesis (syntesis) dan 

evaluasi (evaluation). Tingkat pengetahuan dipengaruhi oleh beberapa faktor 

antara lain: usia, pendidikan, lingkungan, intelegensia, dan pekerjaan 

(Notoatmodjo, 2003). 
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 Agar efek terapi obat bisa tercapai dengan baik maka pasien harus memiliki 

pengetahuan yang baik tentang obat yang akan dikonsumsi, sehingga perlu adanya 

Home pharmacy Care atau pelayanan kefarmasian di rumah. Pelayanan 

kefarmasian di rumah oleh apoteker adalah pendamping pasien oleh apoteker 

dalam pelayanan kefarmasian dengan persetujuan pasien atau keluarganya. 

(Depkes, 2008) 

  Pelayanan kefarmasian di rumah terutama untuk pasien yang tidak atau 

belum dapat menggunakan obat dan atau alat kesehatan secara mandiri, yaitu 

pasien yang memiliki kemungkinan mendapatkan risiko masalah terkait obat 

misalnya komorbiditas, lanjut usia, lingkungan sosial, karakteristik obat, 

kompleksitas pengobatan, kompleksitas penggunaan obat, kebingungan atau 

kurangnya pengetahuan dan keterampilan tentang bagaimana menggunakan obat 

dan atau alat kesehatan agar tercapai efek terapi yang baik (Depkes, 2008) 

 Salah satu peran seorang farmasi untuk memberikan informasi dan 

pengetahuan penggunan obat dan terapi non farmakologi kepada masyarakat, agar 

masyarakat bisa mengetahui penggunakan obat dengan benar, sehingga penulis 

perlu melakukan penelitian pengaruh home pharmacy care terhadap pengetahuan 

tentang obat dislipidemia dan penggunaan yang benar di beberapa apotek di 

Kecamatan Lowok waru. Berdasarkan data Dinas Kesehatan kota Malang pada 

tahun 2013, kecamatan Lowok waru memiliki 32 apotek. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

  Apakah terdapat pengaruh pemberian home pharmacy care terhadap 

pengetahuan tentang obat Dislipidemia dan  cara penggunaannya yang benar pada 

pasien dibeberapa apotek  kecamatan lowokwaru ? 

 

1.3 Tujuan  

a. Umum : 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk membuktikan adanya pengaruh 

yang signifikan pada pemberian home pharmacy care terhadap pengetahuan 

pasien tentang cara penggunaan obat dislipidemia yang benar. 
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b. Khusus : 

1. Ingin mengetahui pengaruh home pharmacy care terhadap pengetahuan 

pasien Dislipidemia tentang penggunaan obat dan terapi non farmakologi. 

2. Membuktikan adanya hubungan antara pemberian home pharmacy care 

dengan cara penggunaan obat dislipidemia yang benar. 

 

1.4 Hipotesis 

  Terdapat pengaruh yang signifikan pada pemberian home pharmacy care 

terhadap pengetahuan pasien dalam penggunaan obat dislipidemia yang benar. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1. Sebagai sarana untuk mengetahui pengetahuan pasien terhadap penggunaan 

obat dislipidemia. 

2. Sebagai sarana untuk memberikan penyuluhan kepada pasien tentang cara 

penggunaan obat dislipidemia yang benar. 

3. Sebagai sarana untuk memberikan informasi secara tertulis maupun sebagai 

referensi untuk penelitian selanjutnya 

 

 


