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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Hipertensi adalah keadaan dimana tekanan darah sistolik ≥ 140 mmHg 

atau tekanan darah diastolik ≥ 90 mmHg (Kalpan dan Weber, 2014).Peningkatan 

tekanan darah merupakan faktor resiko utama untuk penyakit jantung koroner dan 

iskemik serta stroke hemoragik.Tingkat tekanan darah telah terbukti positif dan 

terus berhubungan dengan resiko stroke dan penyakit jantung koroner. Dalam 

beberapa kelompok usia, resiko penyakit kardiovaskular dua kali lipat untuk 

setiap kenaikan 20/10 mmHg tekanan darah, mulai daro 115/75 mmHg. Selain 

penyakit  jantung koroner dan stroke, komplikasi tekanan darah mengangkat 

termasuk gagal jantung, penyakit pembuluh darah perifer, gangguan ginjal, 

perdarahan retina dan gangguan penglihatan (World Health Organization, 2015). 

Hipertensi telah membunuh 9,4 juta warga di dunia setiap tahunnya. World 

Health Organization (WHO) memperkirakan jumlah penderita hipertensi akan 

terus meningkat seiring dengan jumlah penduduk yang semakin bertambah 

banyak. Pada tahun 2025 mendatang diperkirakan sekitar 29% warga dunia 

menderita hipertensi.Persentase penderita hipertensi saat ini paling banyak 

terdapat di negara berkembang. Data Global Status Report onNoncomunicable 

Disease 2010dari WHO menyebutkan bahwa 40% penderita hipertensi berada di 

negara berkembang, sedangkan di negara maju penderita hipertensi hanya 35% 

(WHO, 2013). 

Hipertensi atau yang lebih di kenal sebagai tekanan darah tinggi telah 

menjadi masalah utama dalam masyarakat Indonesia maupun di beberapa negara 

yang ada di dunia. Prevalensi hipertensi secara nasional di Indonesia mencapai 
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31,7% dari total penduduk dewasa. Insidensi dan prevalensi hipertensi meningkat 

seiring dengan bertambahnya usiaterutama pada usia lanjut (lanisa). Individu yang 

berumur 45 tahun atau lebih mempunyai risiko 90% untuk mengidap penyakit 

hipertensi(Adikusuma, W . dkk. 2015). 

Hipertensi didefinisikan sebagai kenaikan tekanan darah arterial yang 

persisten. Jumlah penderita laki-laki lebih besar daripada perempuan pada usia di 

bawah 45 tahun, namun pada usia 45-54 penderita perempuan sedikit lebih 

banyak daripada laki-laki. Tekanan darah meningkat seiring bertambahnya usia 

dan hipertensi umum terjadi pada orangtua. Peluang seseorang menderita 

hipertensi pada usia ≥ 55 tahun, walaupun mempunyai tekanan darah normal, 

adalah 90%. Kebanyakan yang menderita pre-hipertensi sebelum akhirnya 

didiagnosa menderita hipertensi dimana didiagnosa terjadi pada dekade ketiga 

sampai kelima dalam kehidupan (Hapsari , dkk,  2017). 

Rumah sakit merupakan tempat pelayanan kesehatan yang mengadakan 

pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna dan mengadakan pelayanan 

rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat (Hapsari, dkk, 2017). 

Obat-obat antihipertensi yang ada saat ini telah terbukti mengontrol 

tekanan darah pasien hipertensi dan juga sangat berperan dalam menurunkan 

resiko berkembangnya komplikasi kardiovaskuler.Namun demikian, penggunaan 

antihipertensisaja terbuktitidak cukup untuk menghasilkan efek pengontrolan 

tekanan darah jangka panjang apabila tidak didukung dengan kepatuhan dalam 

menggunakan antihipertensi tersebut.Kurangnya kepatuhan merupakan penyebab 

paling sering untuk kegagalan terapi antihipertensi. Adapun yang menjadi faktor 

penghalang yang mempengaruhi kepatuhan pasien yaitu lamanya terapi ( 
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terapipenyakit kronis), regimen terapi yang komplek (terapi kombinasi),  

komunikasi yang kurang baik antara pasien dan tenaga kesehatan serta 

mengkonsumsi alkohol dan penyalahgunaan obat(Association For Utah 

Community Health. 2014). 

Menurut laporan World Health Organization (WHO) pada tahun 2003, 

kepatuhan rata-rata pasien pada terapi jangka panjang terhadap penyakit kronis 

dinegara maju sebesar 50% dan dinegara berkembang diperkirakan akan lebih 

rendah(Adikusuma, W. dkk. 2015). 

Berdasarkan alasan di atas maka perlu dilakukan penelitian mengenai 

“Evaluasi Penggunaan Obat Antihipertensi Pada Pasien Rawat Inap Di RSU 

Karya Bakti Ujung Bandar Rantauprapat”.Keputusan penggunaan obat selalu 

mengandung pertimbangan manfaat dan resiko.Keamanan pemakaian obat 

antihipertensi perlu diperhatikan.Meminimalkan resiko pengobatan dengan 

meminimalkan masalah ketidakamanan pemberian obat.Tujuannnya untuk 

meningkatkan kualitas hidup pasien dengan resiko minimal.Mekanisme 

pengamanannya berupa pemantauan efektivitas dan efek samping obat (Junaidi I. 

2010). 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan diatas, maka dapat 

dirumuskan masalah “Bagaimanakah penggunaan obat antihipertensi pada pasien 

di RSU Karya Bakti Ujung Bandar Rantauprapat” 

1.3 Tujuan 

Untuk mengevaluasipenggunaan obat antihipertensi di RSU Karya Bakti 

Ujung Bandar Rantauprapat. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1. Untuk mengetahui cara menggunakan obat antihipertensi  yang baik 

2. Untuk menanmbah pengetahuan dalam penggunaan obat antihipertensi 

pada pasien hipertensi. 

 


