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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

             Hipertensi atau yang lebih dikenal dengan penyakit darah tinggi adalah suatu keadaan 

dimana seseorang mengalami peningkatan tekanan darah diatas normal yang mengakibatkan 

peningkatan angka kesakitan dan angka kematian (Soengkowo, 2008). 

Hipertensi dikenal secara luas sebagai penyakit kardiovaskular. Diperkirakan telah 

menyebabkan 4,5% dari beban penyakit secara global, dan prevalensinya hampir 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). 

Menurut National Health and Nutrition Examination Survey (NHNES),di Amerika, 

diperkirakan 30% penduduknya (± 50 juta jiwa) menderita tekanan darah tinggi (≥ 140/90 

mmHg), dengan prosentase biaya kesehatan cukup besar setiap tahunnya. Insiden hipertensi pada 

orang dewasa di Amerika tahun 1999-2000 adalah sekitar 29-31%, yang berarti bahwa terdapat 

58-65 juta orang menderita hipertensi, dan terjadi peningkatan 15 juta setiap tahunnya (Depkes 

RI, 2006). 

Penderita hipertensi di Indonesia, yang periksa di Puskesmas dilaporkan teratur sebanyak 

22,8%, sedangkan yang tidak teratur sebanyak 77,2%. Dari pasien hipertensi dengan riwayat 

kontrol tidak teratur, tekanan darah yang belum terkontrol mencapai 91,7%, sedangkan yang 

mengaku kontrol teratur dalam tiga bulan terakhir malah dilaporkan 100% masih mengidap 

hipertensi. Hasil ini diduga karena keterbatasan fasilitas di Puskesmas, keterbatasan dana, 

keterbatasan obat yang tersedia dan lama pemberian obat yang hanya sekitar 3-5 hari (Tri 

Saputro, 2009). 

Home Pharmacy Care adalah pendampingan pasien oleh apoteker dalam pelayanan 

kefarmasian di rumah dengan persetujuan pasien atau keluarganya. 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 
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terkait obat misalnya komorbiditas, lanjut usia, lingkungan sosial, karateristik obat, kompleksitas 

pengobatan, kompleksitas penggunaan obat, kebingungan atau kurangnya pengetahuan dan 

keterampilan tentang bagaimana menggunakan obat dan atau alat kesehatan agar tercapai efek 

yang terbaik (Depkes RI, 2008). 

Saat ini paradigma pelayanan kefarmasian telah bergeser dari pelayanan yang 

berorientasi pada obat (drug oriented) menjadi pelayanan yang berorientasi pada pasien (patient 

oriented) yang mengacu pada azas Pharmaceutical Care. Kegiatan pelayanan yang semula 

hanya berfokus pada pengelolaan obat sebagai komoditi bertambah menjadi pelayanan yang 

komprehensif berbasis pasien dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup pasien (Depkes RI, 

2008). 

Konsekuensi dari perubahan paradigma tersebut maka apoteker dituntut untuk 

meningkatkan pengetahuan dan keterampilan agar mampu berkomunikasi dengan tenaga 

kesehatan lain secara aktif, berinteraksi langsung dengan pasien di samping menerapkan 

keilmuannya di bidang farmasi. Apoteker di sarana pelayanan kesehatan mempunyai tanggung 

jawab dalam memberikan informasi yang tepat tentang terapi obat kepada pasien. Apoteker 

berkewajiban menjamin bahwa pasien mengerti dan memahami serta patuh dalam penggunaan 

obat sehingga diharapkan dapat meningkatkan keberhasilan terapi khususnya kelompok pasien 

lanjut usia dan pasien dengan penyakit kronis (Depkes RI, 2008). 

Home Pharmacy Care diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang pengobatan 

dan memastikan bahwa pasien yang telah berada di rumah dapat menggunakan obat dengan 

benar (Depkes, 2008). 

Home Pharmacy Care yang diterapkan pada penderita hipertensi yaitu melalui 

pendidikan dan konseling yang difokuskan pada pengetahuan penggunaan obat antihipertensi 

yang tepat. Obat-obat antihipertensi oral terutama untuk membantu penanganan pasien 

hipertensi. Pemilihan obat antihipertensi oral yang tepat sangat menentukan keberhasilan terapi 

hipertensi (Depkes RI, 2008). 

Kurangnya pengetahuan tentang penggunaan obat yang tepat akan mempengaruhi 

perilaku kesehatan dalam menggunaan obat tersebut. Oleh karena itu,sangat penting memberikan 

pengetahuan tentang penggunaan obat antihipertensi kepada penderita hipertensi yang meliputi 

ketepatan dalam penggunaan golongan, dosis, frekuensi pemakaian, waktu pemakaian, dan terapi 

kombinasi obat. 
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Dengan adanya pemahaman tentang penggunaan obat antihipertensi oral melalui Home 

Pharmacy Care yang ditetapkan oleh farmasis, diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan 

penderita hipertensi sehingga dapat mengubah perilaku kesehatan penderita menjadi patuh dalam 

menggunakan obat. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Sejauh mana Home Pharmacy Care dapat mempengaruhi pengetahuan penderita hipertensi 

tentang penggunaan obat antihipertensi oral? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Memberikan informasi tentang penggunaan obat antihipertensi oral yang tepat terhadap 

penderita hipertensi. 

1.3.2 Tujuan Khusus  

 Mengetahui apakah Home Pharmacy Care  dapat mempengaruhi profil pengetahuan 

tentang penggunaan obat antihipertensi oral. 

 

1.4 Hipotesis Penelitian  

Home Pharmacy Care dapat mempengaruhi pengetahuan tentang penggunaan obat 

antihipertensi oral. 

 

1.5 Manfaat Penelitian  

(1) Memberikan data tentang obat antihipertensi oral. 

(2) Memberikan pengetahuan tentang penggunaan obat antihipertensi oral. 

(3) Meningkatkan kepatuhan 

(4) Memberikan data untuk pengembangan peran farmasis pada pelayanan kefarmasian yang 

berkaitan dengan Home Pharmacy Care. 

 


