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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Hipertensi merupakan peningkatan tekanan darah yang berlebihan pada 

arteri. Tekanan dihasilkan oleh kekuatan jantung ketika memompa darah. 

Hipertensi juga berkaitan dengan kenaikan tekanan diastolik, tekanan sistolik, atau 

kedua-duanya secara terus-menerus. Patofisiologi dari hipertensi yaitu tekanan 

darah dipengaruhi oleh curah jantung dan tekanan perifer. Faktor genetik, aktivasi 

syaraf simpatis, faktor hemodinamik, metabolism natrium, faktor renin, 

angiotensin, dan aldosterone merupakan faktor-faktor yang mempunyai kaitan 

dengan peningkatan tekanan darah pada hipertensi (Hendraswari, 2008). 

Peningkatan tekanan darah berkaitan erat dengan penurunan usia harapan 

hidup seseorang dan peningkatan risiko penyakit jantung koroner, stroke, serta 

penyakit organ target lainnya. Meningkatnya penyakit kardiovaskuler setiap tahun 

menjadi masalah utama di negara berkembang dan negara maju. Hipertensi 

merupakan salah satu penyakit tidak menular yang menjadi masalah kesehatan 

penting di seluruh dunia dan juga menjadi faktor risiko ketiga terbesar penyebab 

kematian dini. Sampai sekarang, hipertensi masih merupakan tantangan besar di 

Indonesia dan sering ditemukan pada pelayanan kesehatan. Hal itu merupakan 

masalah kesehatan dengan pravelensi yang tinggi, yaitu sebesar 25,8%. Di 

samping itu, pengontrolan hipertensi belum maksimal meskipun obat-obatan yang 

efektif banyak tersedia (Kartikasari, 2012). 

Terapi hipertensi terdiri dari lima golongan obat, yaitu: diuretik, penyekat 

reseptor beta adrenergik (β-blocker), penghambat angiotensin-converting enzyme 

(ACE-inhibitor), penghambat reseptor angiotensin (Angiotensin Reseptor 

Blocker/ ARB), antagonis kalsium. Namun dari kelima golongan obat tersebut 

yang paling sering digunakan adalah golongan ACE-inhibitor yaitu captopril. 

Captopril adalah obat antihipertensi yang menghambat pembentukkan angiotensin 

II dari angiotensin I (Nafrialdi, 2009).  

Dalam penggunaan obat antihipertensi, untuk mencapai terapi pengobatan 

yang efekif, aman dan ekonomis maka penggunaan obat harus sesuai dengan tepat 
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penggunaan, tepat obat, tepat dosis dan efek yang dapat terjadi pada pasien 

pengguna obat antihipertensi. Namun tujuan penggunaan obat antihipertensi di 

masyarakat sendiri masih belum tercapai secara maksimal. Terkait hipertensi dan 

terapinya, ada beberapa faktor perilaku yang mampu mempengruhi ketepatan dari 

penggunaan obat antihipertensi khususnya captopril (Supadmi, 2011). 

Untuk mengidentifikasi masalah perilaku penggunaan obat di masyarakat, 

maka dapat dilihat dari variabel-variabel perilaku yang berdasarkan teori 

Lawrance Green yang menyatakan bahwa ada tiga faktor yang mempengaruhi 

perilaku yang berhubungan dengan perilaku kesehatan, yaitu faktor-faktor 

predisposisi (predisposing factor) yang terwujud dalam pengetahuan, sikap, 

kepercayaan, keyakinan, nilai-nilai dan sebagainya. Faktor-faktor pendukung 

(enabling factors) yang terwujud dalam fasilitas-fasilitas atau sarana-sarana, alat-

alat kontrasepsi, jamban dan sebagainya. Dan faktor-faktor pendorong 

(reinforcing factors) yang terwujud dalam sikap dan prilaku petugas kesehatan 

atau petugas lain, yang merupakan kelompok referensi dari prilaku masyarakat. 

Dari teori tersebut, variabel-variabel yang akan diteliti adalah pengetahuan pasien 

tentang obat antihipertensi captopril, sikap pasien dalam ketepatan penggunaan 

obat antihipertensi captopril, sarana dan prasarana dalam terwujudnya perilaku 

ketepatan penggunaan obat antihipertensi captopril, serta sikap dan perilaku 

petugas kesehatan dalam mendorong tercapainya perilaku ketepatan penggunaan 

obat antihipertensi captopril (Notoatmodjo, 2014). 

Dengan adanya permasalahan tersebut, maka perlu adanya penelitian 

tentang faktor-faktor perilaku yang berpengaruh terhadap ketepatan penggunaan 

obat antihipertensi captopril. Penelitian akan dilakukan di Puskesmas Wisata Dau 

Kabupaten Malang, karena melihat pravelensi pasien yang mengalami hipertensi 

cukup tinggi yaitu sebanyak 10% dari jumlah pasien  dan belum adanya penelitian 

terdahulu tentang penggunaan obat antihipertensi captopril pada pasien-pasien 

yang berobat di puskesmas tersebut, maka menjadi salah satu faktor Puskesmas 

Wisata Dau sebagai tempat penelitian. Penelitian akan dilakukan dengan metode 

non eksperimental dengan rancangan penelitian secara observasional analitik 

melalui kuesioner. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Faktor-faktor perilaku apa saja yang berpengaruh terhadap ketepatan 

penggunaan obat antihipertensi captopril pada pasien Puskesmas Wisata Dau 

Kabupaten Malang? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor perilaku 

yang berpengaruh terhadap ketepatan penggunaan obat antihipertensi captopril di 

Puskesmas Wisata Dau Kabupaten Malang. 

 

1.4 Manfaat Penelitan 

1.4.1 Manfaat  bagi masyarakat atau pasien 

Sebagai informasi bagi masyarakat atau pasien yang berobat di Puskesmas 

Wisata Dau Kabupaten Malang, khususnya yang menderita penyakit hipertensi 

untuk lebih memperhatikan kondisinya serta patuh terhadap pengobatan dan saran 

tenaga kesehatan. 

1.4.2 Manfaat bagi Puskesmas 

Menjadi bahan referensi dan rekomendasi maupun sebagai bahan informasi 

bagi puskesmas dalam menangani pengobatan pasien yang menderita hipertensi 

dan dapat mengembangkan kinerja puskesmas terutama dalam terapi obat. 

1.4.3 Manfaat bagi program studi farmasi UMM 

Sebagai sumber informasi dan referensi untuk pengembangan penelitian 

tentang pengaruh pendidikan terhadap penggunaan obat lebih lanjut. 

1.4.4 Manfaat bagi peneliti 

Dapat mengembangkan wawasan peneliti dan menjadi pengalaman 

berharga untuk peneliti dan kemudian menjadi referensi untuk penelitian 

berikutnya. 


