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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Kesehatan adalah suatu keadaan sejahtera sempurna yang lengkap meliputi: 

kesejahteraan fisik, mental dan sosial bukan semata-mata bebas dari penyakit 

dan/atau kelemahan. Menurut Undang-undang No. 23 tahun 1992 sehat adalah suatu 

keadaan sejahtera dari badan (jasmani), jiwa (rohani), dan sosial yang 

memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Sehat fisik 

adalah suatu keadaan di mana bentuk fisik dan fungsinya tidak mengalami gangguan, 

sehingga memungkinkan berkembangnya mental atau psikologis dan sosial untuk 

dapat melaksanakan kegiatan sehari-hari dengan normal. Keadaan sakit sering 

digunakan untuk menilai tingkat kesehatan suatu masyarakat. Untuk mengetahui 

tingkat kesehatan dapat dilakukan pengukuran-pengukuran nilai unsur tubuh (berat 

badan, tekanan darah, frekuensi pernapasan, pemeriksaan cairan tubuh, dan lainnya). 

Keadaan sakit merupakan akibat kesalahan adaptasi terhadap lingkungan 

(maladaptation) serta reaksi antara manusia dan sumber-sumber penyakit (Mubarak 

dan Chayatin, 2009). 

 Penyakit tidak menular (PTM) merupakan penyakit kronis yang tidak 

ditularkan dari orang ke orang. Data penyakit tidak menular (PTM) dalam Riskesdas  

2013 meliputi: asma, penyakit paru obstruksi kronis (PPOK), kanker, DM, 

hipertiroid, hipertensi, jantung koroner, gagal jantung, stroke, gagal ginjal kronis, 

batu ginjal, dan penyakit sendi/rematik (Riskesdas, 2013). Berbagai faktor risiko 

penyakit tidak menular (PTM) antara lain ialah: merokok dan keterpaparan terhadap 

asap rokok, minum-minuman beralkohol, diet/pola makan, gaya hidup, kegemukan, 

obat-obatan, dan riwayat keluarga (keturunan). Prinsip upaya pencegahan tetap lebih 

baik dari pengobatan. Upaya pencegahan penyakit tidak menular (PTM) lebih 

ditujukan kepada faktor risiko yang telah diidentifikasi (Depkes, 2014). 
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Gaya hidup masyarakat yang mulai berkembang telah menyebabkan 

perubahan pola hidup. Penyakit yang muncul seiring dengan perubahan gaya hidup 

masyarakat juga semakin kompleks, termasuk yang berhubungan dengan pembuluh 

darah dan kardiovaskular. Salah satunya yaitu penyakit tekanan darah tinggi atau 

hipertensi (Evadewi dan Sukmayanti, 2013). Prevalensi hipertensi di Indonesia yang 

didapat melalui pengukuran pada umur ≥18 tahun sebesar 25,8%, tertinggi di Bangka 

Belitung (30,9%), diikuti Kalimantan Selatan (30,8%), Kalimantan Timur (29,6%), 

dan Jawa Barat (29,4%). (Depkes, 2014). 

Pada tahun 2013, Joint National Committee telah mengeluarkan guideline 

terbaru mengenai tatalaksana hipertensi atau tekanan darah tinggi, yaitu JNC 8. 

Mengingat bahwa hipertensi merupakan suatu penyakit kronis yang memerlukan 

terapi jangka panjang dengan banyak komplikasi yang mengancam nyawa seperti 

infark miokard, stroke, gagal ginjal, hingga kematian jika tidak dideteksi dini dan 

diterapi dengan tepat, sehingga perlu untuk terus menggali strategi tatalaksana yang 

efektif dan efisien. Dengan begitu, terapi yang dijalankan diharapkan dapat 

memberikan dampak maksimal (MED, 2015). 

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 untuk 

meningkatkan efektivitas obat hipertensi dan menurunkan resiko kardiovaskuler 

(Nafrialdi, 2008). Untuk terapi farmakologis  meliputi  ACE (Angiotensin Converting 
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Enzyme) inhibitor (Ramipril, Captopril, Lisinopril), diuretik (HCT, Furosemide, 

Spironolactone), β-blocker (Bisoprolol, Propanolol), Ca chanel blocker (CCB) 

(Amlodipine, Nifedipine, Diltiazem), angiotensin reseptor blocker (ARB) 

(Candesartan, Valsartan, Telmisartan) (Rahardjo, 2009). 

Di dunia kesehatan antara dokter dan farmasis akan selalu saling berhubungan 

dalam pemberian obat kepada pasien. Khususnya pada pasien rawat jalan di instalasi 

farmasi rumah sakit. Analisa penelitian yang dilakukan mengenai profil peresepan 

obat antihipertensi pada pasien rawat jalan, akan di amati melalui informasi dari resep 

yang diberikan kepada pasien. Dimana nantinya akan didapatkan sebuah gambaran 

jenis dan golongan obat antihipertensi yang diberikan selama proses terapi pada 

pasien rawat jalan di instalasi rumah sakit. 

Penelitian dilakukan di Instalasi Farmasi RSUD dr. Doris Sylvanus 

Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Rumah sakit ini menerima pasien dari berbagai 

kalangan sehingga memungkinkan banyak pasien penderita hipertensi yang berobat di 

RSUD dr. Doris Sylvanus Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dari penelitian ini 

diharapkan dapat membantu pihak rumah sakit untuk mengevaluasi penggunaan obat 

antihipertensi sebagai obat terapi yang tepat, aman dan efisien untuk diberikan 

kepada pasien. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimanakah profil peresepan obat antihipertensi pada pasien rawat jalan di 

RSUD dr. Doris Sylvanus Palangkaraya, periode April-Juni 2015? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memberikan gambaran tentang 

profil peresepan obat antihipertensi pada pasien rawat jalan di RSUD dr. Doris 

Sylvanus Palangkaraya. 
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1.3.2 Tujuan Khusus Penelitian 

Penelitian ini bertujuan khususnya untuk mengetahui profil peresepan obat 

antihipertensi pada pasien rawat jalan di RSUD dr. Doris Sylvanus Palangkaraya, 

yang meliputi aspek : 

1. Persentase peresepan obat antihipertensi tunggal pada pasien rawat jalan. 

2. Persentase peresepan obat antihipertensi kombinasi pada pasien rawat 

jalan. 

3. Persentase masing-masing golongan obat antihipertensi yang banyak 

digunakan pada kasus hipertensi pada pasien rawat jalan. 

4. Persentase usia pasien rawat jalan. 

5. Persentase jenis kelamin pasien rawat jalan. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat untuk : 

1. Mengetahui jenis dan golongan obat antihipertensi yang paling banyak 

diberikan pada pasien rawat jalan. 

2. Sebagai informasi bagi tenaga kefarmasian yang berhubungan dengan 

peresepan obat antihipertensi. 

3. Menambah pustaka di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas 

Muhammadiyah Malang dan bagi peneliti lain dapat menjadi bahan 

pertimbangan untuk penelitian-penelitian berikutnya. 


