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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Hipertensi merupakan penyakit degeneratif, yaitu penyakit yang diakibatkan 

karena fungsi atau struktur dari jaringan atau organ tubuh yang secara progesif 

menurun dari waktu ke waktu karena usia atau karena pilihan gaya hidup. 

Penderita hipertensi di dunia sangat banyak. Di Amerika, diperkirakan 30% 

penduduknya (± 50 juta jiwa) menderita tekanan darah tinggi (≥ 140/90 mmHg), 

insiden hipertensi pada orang dewasa di Amerika tahun 1999-2000 adalah sekitar 

29-31%, dan di Indonesia angka prevalensi hipertensi berkisar antara 27,8%-

29,39% dan merupakan penyakit dengan frekuensi terbanyak ketujuh pada pasien 

rawat jalan rumah sakit. (Pujianto,  2008). Dan berdasarkan Survei Kesehatan 

Rumah Tangga (SKRT) tahun 2001, akibat penyakit jantung dan pembuluh darah 

di Indonesia sebesar 26,3%. Sedangkan data di rumah sakit tahun 2005, sebesar 

16,7% disebabkan hipertensi. (Djoko, 2010). 

Hipertensi sering kali tidak menimbulkan gejala, sementara tekanan darah 

terus menerus meninggi yang dalam jangka waktu lama dapat menimbulkan 

komplikasi. (Pujianto, 2008). Adapun komplikasi yang dapat ditimbulkan oleh 

hipertensi adalah berupa kerusakan organ (target organ damage) pada jantung, 

otak, ginjal, mata, dan pembuluh darah perifer. (Nafrialdi, 2007). Sehingga pada 

kebanyakan kasus, hipertensi terdeteksi saat pemeriksaan fisik karena alasan 

penyakit tersebut, sehingga sering disebut sebagai “silent killer”. Di Amerika, 

menurut National Health and Nutrition Examination Survey (NHNESIII), paling 

sedikit 30% pasien hipertensi tidak menyadari kondisi mereka, dan hanya 31% 

pasien yang diobati mencapai target tekanan darah yang diinginkan dibawah 

140/90 mmHg.  Di Indonesia, dengan tingkat kesadaran akan kesehatan yang 

lebih rendah, jumlah pasien yang tidak menyadari bahwa dirinya menderita 

hipertensi dan yang tidak mematuhi minum obat kemungkinan lebih besar. 

(Depkes, 2006).  
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Ketidakpatuhan terhadap aturan pengobatan hipertensi merupakan masalah 

yang serius karena dapat mempengaruhi efektifitas pengobatan dan ketidak 

patuhan merupakan penyebab paling sering untuk kegagalan terapi antihipertensi. 

Oleh karena itu kepatuhan pasien dalam minum obat terutama pasien hipertensi 

sangatlah penting,  karena dengan patuh minum obat dapat meningkatkan 

efektifitas pengobatan serta  minum obat dalam jangka panjang akan menurunkan 

morbiditas dan mortalitas penderitanya. Selain itu kepatuhan minum obat 

antihipertensi merupakan faktor penting untuk mencegah kerusakan organ penting 

tubuh, seperti ginjal, otak, dan jantung. Perlindungan terhadap organ-organ 

penting ini dapat menurunkan risiko terjadinya gagal ginjal, stroke, dan miokard 

infark, yang pada akhirnya dapat mencegah terjadinya kematian. (Asti, 2006) 

Untuk mengatasi masalah tersebut apoteker dapat melakukan beberapa cara 

untuk meningkatkan kepatuhan seperti memberikan informasi tentang manfaat 

dan pentingnya kepatuhan untuk mencapai keberhasilan pengobatan, memberikan 

layanan kefarmasian seperti memberikan edukasi atau konseling, pemantauan  

terapi obat, farmasi home care dan lain-lain. 

Pemantauan terapi obat merupakan proses yang menjamin bahwa penderita 

mendapatkan pengobatan yang terjangkau, dengan terapi yang paling efektif, yang 

dapat memaksimalkan manfaat dan meminimalkan efek samping. Pemantauan 

terapi obat atau monitoring dapat mengidentifikasi polifarmasi, reaksi obat yang 

merugikan, kesalahan obat, dan ketidak patuhan penderita. Tujuan pemantauan 

terapi obat atau monitoring adalah untuk menyesuaikan terapi obat penderita yang 

didasarkan pada karakteristik individu, memaksimalkan manfaat dan 

meminimalkan resikonya. Disamping itu pemantauan terapi obat dapat dilakukan 

untuk memantau kepatuhan penderita terhadap regimen obatnya. Lingkup 

pemantauan meliputi ketepatan dosis, ketepatan frekuensi, ketepatan pasien, 

ketepatan rute dan metode pemberian, efek samping obat, tingkat kepatuhan 

penderita ( seperti pementauan ada atau tidaknya sisa obat) dan interaksi obat. 

(Siregar, 2004). 

Berdasarkan hal tersebut di atas, peneliti mencoba mengetahui pengaruh 

adanya pemantauan penggunaan obat terhadap kepatuhan pada pasien hipertensi 

di Poliklinik Rumah Sakit Aisyiyah Malang. 
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1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah penelitian adalah sebagai 

berikut: Apakah pemantauan penggunaan obat berpengaruh terhadap kepatuhan 

pada pasien hipertensi rawat jalan di Poliklinik Rumah Sakit Aisiyah Malang ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Dari penelitian ini diharapkan mengetahui pengaruh pemantauan penggunaan 

obat terhadap kepatuhan pada pasien hipertensi rawat jalan di Poliklinik Rumah 

Sakit Aisyiyah Malang. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Dari tujuan khusus di atas dapat dijabarkan secara terperinci tujuan-tujuan 

yang ingin dicapai, yaitu sebagai berikut: 

a. Mengidentifikasi kepatuhan penggunaan obat antihipertensi 

b. Untuk membantu penderita hipertensi dalam meningkatkan kepatuhan dan 

pemahaman terhadap penggunaan obat. 

c. Menganalisis pengaruh pemantauan terapi obat terhadap kepatuhan minum 

obat antihipertensi. 

1.4 Hipoteses 

Pemantauan terapi obat  berpengaruh terhadap kepatuhan penggunaan obat 

pada pasien hipertensi rawat jalan di poliklinik rumah sakit Aisyiyah Malang. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan wacana baik kepada:  

a. Sebagai bahan masukan bagi tenaga kesehatan dalam upaya meningkatkan 

kepatuhan pasien khususnya pasien hipertensi terhadap penggunaan obat 

antihipertensi 

b. Sebagai sumbangan pengetahuan dan pemikiran kepada para apoteker dalam 

upaya meningkatkan perannya dalam pharmaceutical care dan health care di 

masyarakat. 

 


