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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Hipertensi dikenal secara luas sebagai penyakit kardiovaskular. Diperkirakan 

telah menyebabkan 4.5% dari beban penyakit secara global, dan prevalensinya 

hamper sama besar di negara berkembang maupun di negara maju. Hipertensi 

merupakan salah satu faktor risiko utama gangguan jantung. Selain mengakibatkan 

gagal jantung, hipertensi dapat berakibat terjadinya gagal ginjal maupun penyakit 

serebrovaskular. Penyakit ini bertanggung jawab terhadap tingginya biaya 

pengobatan dikarenakan alasan tingginya angka kunjungan ke dokter, perawatan di 

rumah sakit dan / atau penggunaan obat jangka panjang (Depkes RI, 2006). 

Hipertensi yang umum di jumpai adalah hipertensi primer mencakup 90%, 

sisanya 10% hipertensi sekunder. Banyak faktor yang mempengaruhi seperti genetik, 

lingkungan, hiperaktivitas sistem syaraf simpatis dan faktor-faktor resiko lain seperti 

obesitas, alkohol, merokok, dan polisitemia. Terdapat 5% kasus hipertensi yang 

penyebabnya diketahui, seperti penggunaan esterogen, penyakit ginjal, 

hiperaldosteronisme primer, dan kehamilan. Hipertensi sekunder juga bisa terjadi 

karena penggunaan obat-obat seperti amfetamin, cyklosporin, NSAID, kontrasepsi 

oral (Priyanto, 2009). 

Komplikasi tekanan darah tinggi dalam jangka waktu yang lama akan 

merusak endotel dan mempercepat arterosklerosis. Komplikasi dari hipertensi 

termasuk rusaknya organ tubuh seperti jantung, mata, ginjal, otak, dan pembuluh 

darah besar. Hipertensi adalah faktor resiko utama untuk penyakit serebrovaskuler, 

gagal jantung, penyakit arteri koroner, dan atrial fibrilasi. Dan apabila pendertita 

hipertensi memiliki faktor resiko kardiovaskuler lain, maka akan meningkatkan 

mortalitas dan morbiditas akibat gangguan kardiovaskuler tersebut (Depkes RI, 

2006).  

Di Indonesia menurut hasil (Riskesdas) riset kesehatan dasar 2007 pada 

penelitian di 33 provinsi terdapat 5 provinsi yang mempunyai prevalensi hipertensi 
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tertinggi yaitu Kalimantan Selatan (39,6%), Jawa Timur (37,4%), Bangka Belitung 

(37,2%), Jawa Tengah (37,0%), dan Sulawesi Tengah (36,6%)  (Rahajeng, 2009) . 

Berdasarkan profil kesehatan Indonesia tahun 2008 hipertensi menempati urutan 

ketiga sebagai penyakit yang paling sering diderita oleh pasien rawat jalan yaitu 

stroke (15,4%), tuberkolosis (7,5%), hipertensi (6,8%) dan cidera (6,5%). Untuk 

mengatasi masalah diatas maka perlu terapi dan pengendalian hipertensi agar dapat 

menurunkan prevalensi hipertensi serta mencegah komplikasi di masyarakat (Depkes 

RI, 2009). 

 Tujuan utama terapi hipertensi adalah untuk menurunkan angka morbiditas 

dan mortalitasnya penderita kardiovaskuler serta meningkatkan kualitas hidup pasien. 

Pengobatan antihipertensi awal harus mempertimbangkan penentuan pemilihan obat 

antihipertensi yang tepat terkait dengan outcome klinik, keamanan dan toleransi 

terhadap obat, biaya pengobatan, perbedaan respon akibat faktor demografi, kondisi 

medik lain yang menyertai serta gaya hidup dan tergantung pada tingginya tekanan 

darah serta kondisi khusus tertentu yang akan mempengaruhi pemilihan obat 

(compelling) ( Priyanto, 2009).  

 Strategi pengobatan dilakukan dengan terapi farmakologis dan terapi non 

farmakologis berupa diet rendah garam, mengurangi konsumsi alkohol, aktivitas fisik 

yang teratur, dan penurunan berat badan bagi pasien dengan berat badan berlebih. 

Selain dapat menurunkan tekanan darah, perubahan gaya hidup juga terbukti 

meningkatkan efektivitas obat hipertensi dan menurunkan resiko kardiovaskuler 

(Nafrialdi,2008). Apabila terapi non farmakologis tidak berhasil maka diberikan 

terapi farmakologis meliputi ACE (Angiotensin Converting Enzyme) inhibitor, 

diuretik,  β-blocker, Ca chanel blocker, angiotensin reseptor blocker (ARB), 

antagonis adrenolreseptor α, obat-obat dengan simpatolitik sentral (Antagonis 

Andrenergik Perifer), dan penghambat simpatik perifer (Rahardjo, 2009).  

 Keberhasilan pengobatan antihipertensi di apotek didukung adanya peran 

serta dan tanggung jawab dari farmasis. Pelayanan kefarmasian saat ini telah bergeser 

orientasinya, yang semula berorientasi produk kini bergeser berorientasi pasien yang 

mengacu pada Pharmaceutical care. Pharmaceutical care (asuhan kefarmasian ) 
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adalah bentuk pelayananan tanggung jawab langsung dari profesi farmasis dalam 

pekerjaan kefarmasian untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Pharmaceutical 

care (asuhan kefarmasian) sangat penting dalam menciptakan dan meningkatkan 

profesionalisme pelayanan kefarmasian. Pelayanan kefarmasian tidak hanya 

berorientasi pada produk obat, namun pelayanan informasi terkait obat juga harus 

tersampaikan agar masyarakat paham bagaimana menggunakan obat sesuai aturan 

dan tata cara yang tepat sehingga obat bisa mencapai efek terapi secara optimal 

(Depkes RI, 2004). 

Analisa terkait profil persepan dalam penelitian ini ditinjau dari resep dan 

copy resep yang dilayani diapotek. Dalam kasus ini adalah Anthipertensi, dimana 

terapinya sangat bervariasi sehingga dapat dilihat beberapa banyak obat yang di 

terima pasien dan kombinasi terkait terapi. Adapun terapi dalam peresepan 

antihipertensi menunjukkan adanya komplikasi pada penderrita antihipertensi. Peran 

farmasis disini adalah untuk melihat sekaligus menganalisis bagaimana profil 

peresepan Antihipertensi. 

Dari beberapa latar belakang tersebut nampak jelas besarnya peran farmasis 

dalam melakukan pelayanan kefarmasian (pharmaceutical care) pada peresepan obat, 

sehingga perlu dilakukan penelitian tentang Profil Peresepan Obat Antihipertensi di 

apotek Merjosari kota Malang, karena apotek Merjosari merupakan apotek yang 

terletak di daerah yang strategis (berdekatan dengan sarana kesehatan lainnya seperti 

RSAB Harmoni Gajayana, RS Islam UNISMA, Praktek dokter dan Puskesmas). 

Adapun apotek Merjosari telah memenuhi kriteria yaitu penerimaan resep perbulan 

minimal sebanyak 100 resep, apotek tersebut minimal berjalan 2 tahun, mendapat 

persetujuan PSA dan APA apotek. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana profil peresepan obat antihipertensi di 

apotek Merjosari kota Malang, peeriode Januari – Desember 2012”. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1  Tujuan umum penelitian  

 Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan memberikan gambaran 

tentang profil peresepan obat antihipertensi di apotek Merjosari kota Malang. 

 

1.3.2  Tujuan Khusus Penelitian  

 Penelitian ini bertujuan khususnya untuk mengetahui profil peresepan obat 

antihipertensi di apotek Merjosari, kota Malang yang meliputi aspek: 

1. Prosentase resep obat hipertensi 

2. Prosentase golongan obat hipertensi 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapakan juga dapat memberikan manfaat untuk: 

1. Hasil penelitian dapat di gunakan sebagai informasi bagi tenaga kesehatan 

yang berhubungan dengan peresepan obat Antihipertensi. 

2. Hasil penelitian dapat di gunakan sebagai masukan untuk meningkatkan 

kualitas obat di Apotek. 

3. Menambah pustaka di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiayah 

Malang dan bagi peneliti lain dapat menjadi bahan pertimbangan untuk 

penelitian-penelitian berikutnya. 

 

 

 

 

 


