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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Hipertensi adalah suatu kondisi dimana tekanan pembuluh darah 

meningkat lebih tinggi dari biasanya. Hipertensi diderita oleh 1.13 milliar 

orang di seluruh dunia. Pada tahun 2015, satu dari empat laki-laki menderita 

hipertensi dan satu dari lima perempuan menderita hipertensi. Jumlah 

penyandang hipertensi terus meningkat setiap tahunnya, diperkirakan pada 

tahun 2025 akan ada 1,5 milliar orang yang terkena hipertensi, dan 

diperkirakan setiap tahunnya 9,4 juta orang meninggal akibat hipertensi dan 

komplikasinya. Hipertensi juga merupakan salah satu penyakit yang 

menyebabkan kematian prematur di seluruh dunia. 1  

Di Indonesia, hipertensi juga merupakan salah satu penyakit yang 

paling banyak diderita oleh masyarakat. Menurut data Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan menyebutkan bahwa biaya pelayanan 

hipertensi mengalami peningkatan setiap tahunnya yaitu pada tahun 2016 

sebesar 2,8 triliun rupiah, tahun 2017 dan tahun 2018 sebesar 3 triliun rupiah. 
2 Menurut hasil Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) yang 

diselenggarakan pada tahun 2018, angka prevalensi hipertensi yang tidak 

terkontrol berdasarkan hasil pengukuran pada penduduk berusia lebih dari 

18 tahun berada pada angka 34.1% yang meningkat dibandingkan dengan 

data pada tahun 2013 yang berada di angka 25.8%. Namun persentase 

prevalensi hipertensi berdasarkan diagnosis dokter hanya berada di angka 

8.4% yang berarti banyak orang yang tidak menyadari bahwa dirinya 

mengidap hipertensi.3  

Efektivitas pengobatan hipertensi pada masyarakat luas masih 

belum optimal. Faktor utama yang menjadi penyebab rendahnya tingkat 
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efektifitas pengobatan hipertensi adalah tingkat kepatuhan konsumsi obat 

yang rendah. Tatalaksana hipertensi merupakan hal yang sangat 

memungkinkan dengan mengkombinasikan pengobatan yang tepat serta 

merubah gaya hidup. Meskipun demikian, menurut hasil penelitian, sekitar 

60% dari pasien yang menjalani pengobatan hipertensi akan berhenti dari 

pengobatan setelah enam bulan menjalani pengobatan dikarenakan 

keharusan merubah gaya hidup yang sangat drastis dan obat-obatan yang 

harus dikonsumsi rutin.  4  

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Pirasath pada tahun 2017, 

ada dua faktor utama yang membuat pasien-pasien yang menjalani 

pengobatan hipertensi memiliki tingkat kepatuhan konsumsi obat hipertensi 

yang rendah, yaitu; lupa minum obat dan kesibukan dari pasien. Selain 

kedua faktor tersebut, ternyata tingkat pengetahuan mengenai hipertensi 

juga dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan konsumsi obat hipertensi. 5 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Jankowska di Polandia pada tahun 

2016, pasien hipertensi yang memiliki pengetahuan lebih baik tentang 

hipertensi mempunyai tingkat kepatuhan obat yang lebih tinggi dibanding 

dengan pasien yang memiliki pengetahuan hipertensi yang lebih rendah. 6 

Walaupun demikian, masih sedikit penelitian tersebut di Indonesia. Maka 

dari itu, penulis ingin mencari tahu hubungan tingkat pengetahuan 

hipertensi dengan tingkat kepatuhan konsumsi obat pada pasien hipertensi 

di Indonesia. 

1.2 Rumusan masalah 

1. Hipertensi merupakan salah satu penyakit yang paling banyak diderita 

oleh masyarakat Indonesia.  

2. Pengobatan hipertensi di Indonesia belum optimal karena tingkat 

kepatuhan obat yang rendah oleh pasien hipertensi. 

3. Tingkat pengetahuan mengenai hipertensi belum diketahui pada 

penderita hipertensi di Indonesia.  
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1.3 Pertanyaan penelitian 

1.3.1 Apakah terdapat hubungan antara tingkat pengetahuan mengenai 

hipertensi dengan kepatuhan konsumsi obat pada pasien hipertensi 

di Rumah Sakit Umum Siloam Lippo Karawaci? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

1.4.1 Tujuan umum 

1.4.1.1 Mencari hubungan antara tingkat pengetahuan mengenai 

hipertensi dengan tingkat kepatuhan konsumsi obat pada 

pasien hipertensi di Rumah Sakit Umum Siloam Lippo 

Karawaci 

 

1.4.2 Tujuan khusus 

1.4.2.1 Mengetahui tingkat pengetahuan mengenai hipertensi dan 

tingkat kepatuhan konsumsi obat serta hubungannya pada 

pasien hipertensi di Rumah Sakit Umum Siloam Lippo 

Karawaci 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat Akademik 

1.5.1.1 Menambah ilmu dalam pembuatan penelitian 

1.5.1.2 Meningkatkan minat penelitian bagi mahasiswa 

1.5.1.3 Meningkatkan kerjasama antara dosen dan mahasiswa 

1.5.1.4 Meningkatkan jumlah publikasi 

1.5.1.5 Menjadikan data dasar untuk melakukan edukasi mengenai 

hipertensi di masyarakat 
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1.5.2 Manfaat Praktis 

1.5.2.1 Memberikan pengetahuan mengenai pentingnya kepatuhan 

konsumsi obat pada pasien hipertensi. 

1.5.2.2 Memberikan informasi mengenai tingkat pengetahuan dan 

kepatuhan konsumsi obat pasien hipertensi bagi dokter 

yang merawat pasien hipertensi. 

 

  


