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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

  

Hipertensi merupakan peningkatan tekanan darah sistolik lebih dari 140 

mmHg dan tekanan darah diastolik lebih dari 90 mmHg (Kemenkes RI, 2014). 

Hipertensi sering tidak menimbulkan gejala sehingga juga di sebut sillent killer, 

sementara tekanan darah yang terus tinggi dalam jangka waktu yang lama dapat 

menimbulkan komplikasi. oleh karena itu hipertensi dideteksi dini dengan 

pemeriksaan tekanan darah secara berkala (Depkes RI, 2012).  

  Hipertensi kini menjadi masalah global karena prevalensinya yang terus 

meningkat sejalan dengan perubahan gaya hidup, terutama dalam pola makan. Pola 

makan tradisional yang tadinya tinggi karbohidrat, tinggi serat kasar, dan rendah 

lemak bergeser ke pola makan baru yang rendah karbohidrat, rendah serat kasar, 

dan tinggi lemak sehingga menggeser mutu makanan ke arah tidak seimbang. 

Perubahan pola makan ini dipercepat oleh makin kuatnya arus budaya makanan 

asing yang disebabkan oleh kemajuan teknologi informasi dan globalisasi ekonomi. 

Disamping itu, perbaikan ekonomi menyebabkan berkurangnya aktifitas fisik 

masyarakat tertentu. Perubahan pola makan dan aktifitas fisik ini berakibat semakin 

banyaknya penduduk golongan tertentu mengalami masalah gizi lebih berupa 

kegemukan dan obesitas yang berdampak pada timbulnya penyakit degeneratif 

(Almatsier, 2001). Berikut ini merupakan beberapa faktor risiko yang berpengaruh 

terhadap kenaikan tekanan darah pada seseorang antara lain: faktor yang tidak dapat 

diubah (umur, riwayat keluarga) dan faktor yang dapat diubah (obesitas, perokok, 

konsumsi alkohol, dan konsumsi makanan yang banyak mengandung lemak atau 

garam (Cahyono, 2008). 

Berdasarkan hasil pengukuran tekanan darah, prevalensi hipertensi pada 

penduduk umur 18 tahun ke atas tahun 2007 di Indonesia adalah sebesar 31,7%. 

Menurut provinsi, prevalensi hipertensi tertinggi di Kalimantan Selatan (39,6%) 
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dan terendah di Papua Barat (20,1%). Sedangkan jika dibandingkan dengan tahun 

2013 terjadi penurunan sebesar 5,9% (dari 31,7% menjadi 25,8%). ( Kemenkes RI, 

2014). Prevalensi hipertensi di Kalimantan Tengah berdasarkan hasil pengukuran 

tekanan darah adalah 33,6 %, dan hanya berdasarkan diagnosis oleh tenaga 

kesehatan adalah 10 %, sementara berdasarkan diagnosis dan atau riwayat minum 

obat hipertensi adalah 10,5 %. Menurut Kabupaten/Kota, prevalensi hipertensi 

berdasarkan pengukuran tekanan darah berkisar antara 25,9 % - 49,6 %, dan 

prevalensi tertinggi ditemukan di Kabupaten Katingan, sedangkan terendah di 

Kabupaten Seruyan. Sementara prevalensi hipertensi berdasarkan diagnosis oleh 

tenaga kesehatan atau minum obat hipertensi berkisar antara 3,9 % - 14,7 %. ( 

Depkes RI, 2009). Kegiatan pengukuran tekanan darah pada kelompok umur ≥ 18 

tahun pada tahun 2014 dilaporkan 7 (tujuh) kabupaten/ kota yaitu Kabupaten 

Lamandau, Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Seruyan, Pulang Pisau, 

Barito Timur dan Kota Palangka Raya. Total jumlah yang diukur adalah 229.092 

orang (22,38%). Dari hasil pengukuran tekanan darah pada penduduk yang berusia 

≥ 18 tahun terdapat 50.768 penduduk (22,16%) yang menderita hipertensi (Dinkes 

Kalteng, 2014)  

Tujuan utama terapi hipertensi adalah untuk menurunkan angka morbilitas 

dan mortalitasnya penderita kardiovaskuler serta meningkatkan kualitas hidup 

pasien. Pengobatan antihipertensi awal harus mempertimbangkan penentuan 

pemilihan obat (compelling) (Priyanto,2009). Golongan obat antihipertensi antara 

lain Diuretik, beta blocker, angiostensin converting enzym inhibitor (ACEI), 

angiotensin II receptor blocker (ARB), dan calcium channel blocker dianggap 

sebagai obat antihipertensi utama dan salah satunya obat amlodipine untuk 

pengendalian tekanan darah tinggi (Depkes, 2006).  

Amlodipine adalah obat hipertensi dan antiangina yang tergolong dalam 

obat antagonis kalsium golongan dihidropiridin (antagonis ion kalsium). 

amlodipine bekerja dengan menghambat influks (masuknya) ion kalsium melalui 

membran ke dalam otot polos vaskular dan otot jantung seingga mempengaruhi 

kerja kontraksi otot polos vaskular dan otot jantung. dengan dosis satu kali sehari 

akan menghasilkan penurunan tekanan darah yang berlangsung 24 jam. onset kerja 

dari amlodipine adalah perlahan-lahan, sehingga tidak menyebabkan terjadinya 
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hipotensi akut (Sukmayanti Alegantina, 2015). Diperlukan berbagai upaya untuk 

meningkatkan kepatuhan pasien hipertensi terhadap terapi obat demi  mencapai 

target tekanan darah yang diinginkan (Depkes,2006) 

Sackett (1976) mendefinisikan kepatuhan pasien sebagai “sejauh mana 

perilaku pasien sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh profesional kesehatan” 

(Niven, 2002). Pengetahuan pasien terhadap penggunaan obat amlodipine sangat 

berpengaruh pada kepatuhan berobat karena semakin tinggi pengetahuan yang 

dimiliki oleh pasien, maka semakin tinggi pula kesadaran untuk patuh berobat 

terapi amlodipine. 

Pada  Teori Lawrence Green terdapat faktor-faktor perilaku yang dibentuk 

dari 3 faktor, yaitu faktor pemudah (Predisposing factor), faktor pemungkin 

(Enabling factor) dan faktor pendorong (Reinforcing factor) predisposisi 

(predisposing factors). Pada penelitian ini termasuk dalam faktor predisposisi,yaitu 

faktor-faktor yang mempermudah atau mempredisposisi terjadinya perilaku 

seseorang, antara lain pengetahuan, sikap, keyakinan, kepercayaan, nilai-nilai, 

tradisi, dan sebagainya (Notoatmodjo, 2010).Pengetahuan tentang obat sangat 

diperlukan oleh pasien untuk dapat menggunakan obat dengan benar, tujuannya 

agar pasien memperoleh terapi yang maksimal dengan efek samping yang minimal. 

Pengetahuan juga diperlukan untuk menghindari terjadinya komplikasi dari 

penyakit yang sedang diderita oleh pasien tersebut (Notoatmodjo, 2007).  

 Penelitian ini dilaksanakan di RSUD Hanau Kalimantan Tengah karena di 

RSUD tersebut kasus hipertensi cukup tinggi selain itu tempatnya strategis 

sehingga banyak pasien yang melakukan pengobatan di RSUD tersebut. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah bagaimana pengaruh pengaruh tingkat pengetahuan terhadap kepatuhan 

penggunaan obat amlodipine pada pasien hipertensi di RSUD Hanau Hanau 

Kalimantan Tengah.? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum penelitan ini adalah untuk mengetahui pengaruh tingkat 

pengetahuan terhadap kepatuhan penggunaan obat amlodipine pada pasien 

hipertensi di RSUD Hanau Kalimantan Tengah. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dapat dijabarkan secara terperinci :  

a. Mengidentifikasi tingkat pengetahuan terhadap penggunaan obat 

amlodipine pada pasien hipertensi.  

b. Mengidentifikasi pengaruh pengetahuan terhadap kepatuhan pasien 

penggunaan  obat amlodipine pada pasien hipertensi.  

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Bagi Rumah Sakit 

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan upaya dari petugas dalam 

memberikan dukungan yang baik kepada pasien maupun keluarga pasien agar 

terapi yang diberikan dapat tercapai secara optimal. 

1.4.2 Manfaat Bagi Pasien  

Meningkatkan pengetahuan pasien terhadap kepatuhan penggunaan obat 

hipertensi sehingga terapi yang di jalankan mencapai keberhasilan  

1.4.3 Manfaat Bagi Program Studi Ilmu Kesehatan 

Manfaat bagi Program Studi Farmasi UMM adalah sebagai sumbangan 

pemikiran dan informasi, serta agar dapat dilakukan penelitian lebih lanjut tentang 

pengetahuan terhadap kepatuhan dalam penggunaan obat hipertensi pada pasien 

dengan tempat dan wilayah yang berbeda.
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