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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Di dunia, hampir 1 miliar orang atau 1 dari 4 orang dewasa menderita 

hipertensi. Hipertensi merupakan penyakit kronis serius yang bisa merusak organ 

tubuh. Setiap tahun hipertensi menjadi penyebab 1 dari setiap 7 kematian (7 juta 

per tahun) disamping menyebabkan kerusakan jantung, otak dan ginjal, sekitar 

80% kenaikan kasus hipertensi terutama di negara berkembang, dari sejumlah 639 

juta kasus di tahun 2000 di perkirakan menjadi 1,15 milyar kasus di tahun 2025. 

Prediksi ini didasarkan pada angka penderita hipertensi saat ini dan pertambahan 

penduduk saat ini (Zamhir, 2006). 

Kejadian penyakit hipertensi di Provinsi Jawa Timur juga menunjukan 

angka yang cukup tinggi, laporan Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur pada 

beberapa rumah sakit yang ada di Jawa Timur selama tahun , antara lain sebagai 

berikut: laporan di RSUD Prof. Dr. Soekandar Mojokerto selama tahun 2007 

hipertensi termasuk dalam 10 macam penyakit terbanyak dengan jumlah kasus 

sebanyak 137 kasus dan persentase sebesar 4,18%, di RSU Dr. H. Keosnadi 

Kabupaten Bondowoso terdapat 333 kasus pasien yang mengalami hipertensi 

dengan persentase sebesar 3,64%,  di RSUD Kabupaten Sampang selama tahun 

2007 dijumpai kasus hipertensi sebanyak 104 kasus dengan persentase sebesar 

2,55%, dan dari RSUD Unit Swadana Pare Kabupaten Kediri, dilaporkan 

hipertensi esensial termasuk dalam 20 macam penyakit besar yang paling banyak 

ditemukan kasusnya selama tahun 2007, yaitu sebanyak 259 kasus, dengan 

persentase sebesar 2,40%. Berdasarkan laporan jumlah kasus dan persentase kasus 

hipertensi oleh beberapa rumah sakit yang ada di Jawa Timur selama tahun 2006 

atau 2007, menunjukan bukti bahwa angka kejadian penyakit hipertensi di 

Indonesia, khususnya di Jawa Timur cukup tinggi, sedangkan telah diketahui 

bahwa  penyakit hipertensi dapat meningkatkan risiko morbiditas dan mortalitas 

kardiovaskular (Laporan DINKES, 2006-2007).  
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Berdasarkan laporan Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, jumlah kasus 

hipertensi di Puskesmas Kecamatan Turen sebanyak 716 kasus pada bulan Juli 

2011. ( laporan Dinas Kesehatan Kabupaten Malang ) 

Tujuan pengobatan hipertensi adalah untuk menurunkan mortalitas dan 

morbiditas. Target tekanan darah bila tanpa komplikasi adalah <140/90 mmHg, 

sedangkan pada pasien diabetes millitus atau kelainan ginjal tekanan darah 

diturunkan dibawah 130/80 mmHg (Ganiswarna, 2007). 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimanakah kepatuhan pasien hipertensi dalam meminum obat 

antihipertensi (captopril ) di Puskesmas Kecamatan Turen ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui profil kepatuhan pasien dalam penggunaan obat 

antihipertensi Di Puskesmas Kecamatan Turen. 

1.4 Manfaat Penelitian  

Dengan mengetahui kepatuhan pasien dalam meminum obat antihipertensi 

(Captopril ) maka dokter atau tenaga medis di Puskesmas Kecamatan Turen akan 

mengetahui bagaimana perilaku pasien dalam meminum obat antihipertensi            

( Captopril ), sehingga dokter atau tenaga medis di puskesmas kecamatan Turen 

dapat lebih memberikan perhatian kepada pasien untuk meminum obat 

antihipertensi ( Captopril ) agar tekanan darah pasien lebih terkontrol dan tercapai 

efektivitas terapi. 

 

 

 

 

 


