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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hipertensi merupakan salah satu penyakit dengan prevalensi tinggi di dunia.

Hipertensi berhubungan erat dengan pola hidup masyarakat. Beberapa masalah

terkait hipertensi antara lain peningkatan prevalensi hipertensi, banyak pasien

hipertensi yang belum memperoleh pengobatan maupun yang sudah diobati akan

tetapi penurunan tekanan darahnya belum sesuai dengan target pengobatan, dan

terdapat penyakit penyerta serta komplikasi berupa kerusakan pada beberapa

organ tubuh terutama pada pembuluh darah dan jantung (Purwanto, 2012).

Negara berkembang diperkirakan menyumbang proporsi hipertensi lebih

banyak daripada negara maju. Namun, berdasarkan data penelitian yang diperoleh

dari akselerometer menunjukkan bahwa orang dewasa di Amerika dan Australia

menghabiskan rata-rata 55% hingga 70% dari jam bangun mereka (atau lebih dari

8-10 jam / hari) untuk duduk atau kurang gerak. Baik di negara maju maupun

negara berkembang yang mengalami urbanisasi yang cepat, perilaku duduk atau

tidak berpindah tempat dalam waktu yang lama merupakan hal yang umum terjadi

di tempat kerja, sekolah, transportasi, dan pada waktu luang (Dempsey et al.,

2018).

Tingkat prevalensi hipertensi sebanyak 6-15% pada orang dewasa dan

sebanyak 50% orang dengan hipertensi tidak menyadari bahwa dirinya adalah

penderita hipertensi (Bustan, 2007). Prevalensi hipertensi pada tahun 2013 di
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Indonesia sebanyak 26,5%, namun hanya 9,5% yang terdiagnosis oleh tenaga

kesehatan dan riwayat minum obat. Hal tersebut menunjukkan bahwa kebanyakan

kasus hipertensi di masyarakat belum terjangkau dan terdiagnosis pelayanan

kesehatan (Balitbang, 2013). Berdasarkan pada data World Health Organization

(WHO) tahun 2014 menyebutkan bahwa hipertensi menjadi beban penyakit

sebesar 7% dan telah mengakibatkan 9,4 juta kematian (WHO, 2014).

Hipertensi sebagai penyakit degeneratif menyebabkan sebuah proses yang

akan memberi kerusakan secara berangsur-angsur yang lebih berat pada organ

target. Organ target di otak yang berupa stroke mengakibatkan hipertensi menjadi

penyebab utama stroke dan penyakit penyumbang angka kematian yang tinggi

(Bustan, 2007). Penderita hipertensi harus diobati seumur hidup karena

pengobatannya bersifat jangka panjang (Utami, 2009). Tujuan pengobatan pada

penderita hipertensi yaitu untuk memperbaiki kualitas hidup, menghindari

komplikasi, dan memperpanjang hidup (Tjay dan Kirana, 2013).

Dalam beberapa kasus hipertensi, dibutuhkan kombinasi dari beberapa obat

untuk mencapai tekanan darah yang dituju, selain itu pasien hipertensi biasanya

juga mengalami penyakit penyerta maupun komplikasi sehingga membutuhkan

berbagai obat dalam pelaksanaan terapi. Terapi dengan menggunakan beberapa

obat secara sekaligus dapat mengakibatkan adanya interaksi obat. Interaksi obat

terjadi apabila efek salah satu dari obat yang digunakan secara sekaligus berubah

karena adanya obat lain, obat herbal, makanan, minuman, atau beberapa agen

kimia lingkungan (Stockley, 2008).
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Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 tahun

2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, puskesmas adalah fasilitas pelayanan

kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya

kesehatan perseorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya

promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang

setinggi-tingginya (Depkes RI, 2014). Puskesmas Kerjo merupakan salah satu

fasilitas kesehatan tingkat 1 di Kabupaten Karanganyar, sehingga data dan

informasi tentang interaksi obat pada pasien hipertensi merupakan suatu hal yang

penting bagi tenaga medis di Puskesmas Kerjo dan berkaitan erat dengan

pencapaian derajat kesehatan pasien. Hipertensi merupakan salah satu dari 10

penyakit terbesar di fasilitas kesehatan tingkat pertama di Indonesia, begitu pun di

Puskesmas Kerjo. Sejauh yang penulis ketahui, belum pernah ada penelitian

sebelumnya mengenai identifikasi potensi interaksi obat di Puskesmas Kerjo.

Maka dari itu, penulis ingin melakukan penelitian berdasarkan latar belakang

tersebut.

B. Rumusan Masalah

Apakah terdapat potensi interaksi obat pada pengobatan pasien hipertensi di

Puskesmas Kerjo Kabupaten Karanganyar?

C. Tujuan Penelitian

Mengetahui kejadian interaksi obat pada pengobatan pasien hipertensi di

Puskesmas Kerjo Kabupaten Karanganyar.
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D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Sebagai bahan masukan bagi pihak Puskesmas Kerjo Kabupaten

Karanganyar dalam memberikan pelayanan untuk pasien hipertensi.

2. Memberikan informasi tentang kemungkinan kejadian interaksi obat dan

meningkatkan kewaspadaan pada peresepan obat pasien hipertensi di

Puskesmas Kerjo Kabupaten Karanganyar.

3. Sebagai bahan pertimbangan dan masukan terkait penelitian tentang

penyakit hipertensi selanjutnya.
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