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BAB I 

LATAR BELAKANG 

 

A. Latar Belakang  

      Hipertensi disebut sebagai silent killer karena pasien dengan hipertensi 

esensial biasanya tidak ada gejala (asimptomatik). Menurut WHO dan the 

International Society of Hypertension (ISH), pada tahun 2010 terdapat 600 

juta penderita hipertensi di seluruh dunia, dan 3 juta di antaranya 

meninggal setiap tahunnya. Tujuh dari setiap 10 penderita tersebut tidak 

mendapatkan pengobatan secara adekuat (rahajeng dkk,2009). Di 

Indonesia masalah hipertensi cenderung meningkat. Prevalensi hipertensi 

di Indonesia berdasarkan hasil pengukuran pada umur ≥18 tahun sebesar 

25,8 persen. Dari cakupan tenaga kesehatan hanya 36,8 persen, sebagian 

besar (63,2%) kasus hipertensi di masyarakat tidak terdiagnosis 

(Riskesdas, 2013).  

      Hipertensi tidak dapat disembuhkan namun hanya dapat dikendalikan 

melalui kontrol kesehatan secara rutin, melakukan diet rendah garam dan 

mengonsumsi obat secara teratur untuk mengurangi risiko komplikasi pada 

kardiovaskular dan organ lain yang ada pada diri pasien (Putu dan 

Luh,2013).  Keberhasilan pengobatan pada pasien hipertensi dipengaruhi 

oleh beberapa faktor, salah satu di antaranya adalah kepatuhan dalam 

mengonsumsi obat, sehingga pasien hipertensi dapat mengendalikan 

tekanan darah dalam  batas normal. Tetapi banyak dari pasien hipertensi 

tidak mematuhi anjuran petugas kesehatan untuk mengonsumsi obat, yang 

menyebabkan banyak pasien hipertensi yang tidak dapat mengendalikan 

tekanan darah dan berujung pada kematian pasien (Putu dan Luh,2013). 

      Penderita hipertensi saat ini sudah difasilitasi dengan program 

pemerintah yang bernama Prolanis, Prolanis yaitu sistem pelayanan 

kesehatan dan pendekatan pro aktiv yang dilaksanakan secara terintegrasi 

yang melibatkan Peserta, Fasilitas Kesehatan dan  Badan Penyelenggaraan 

Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS  Kesehatan) dalam rangka pemeliharaan 
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kesehatan bagi peserta BPJS kesehatan yang menderita penyakit kronis 

untuk mencapai kualitas hidup yang optimal dengan biaya pelayanan 

kesehatan yang efektif dan efisien (www.bpjs-kesehatan.go.id, diakses 

November 2015). Program ini banyak dilaksanakan di dokter-dokter 

keluarga, sehingga sebagian besar penderita hipertensi mengikuti Prolanis 

didokter keluarga tersebut. 

      Program prolanis yang merupakan program penanganan penyakit 

kronis seharusnya diikuti dengan fasilitas homecare sesuai yang tertera 

pada Permenkes nomor 35 tahun 2014 tentang standar pelayanan 

kefarmasian di apotek yang disebutkan bahwa standar pelayanan diapotik 

salah satunya adalah homecare yaitu kunjungan ke rumah-rumah pasien 

yang dikhususkan untuk pasien penyakit kronis dan lansia, namun 

kunjungan ini belum banyak berlangsung, hal ini dimungkinkan karena 

keterbatasan waktu dan biaya juga karena banyak sekali pasien yang 

mengalami penyakit kronis yang harus diberi homecare, karena 

keterbatasan itu sehingga banyak pula pasien yang kurang memahami 

tentang penyakitnya hal inilah yang meningkatkan resiko ketidakpatuhan 

dalam meminum obat. Dengan adanya teknologi yang lebih canggih hal 

tersebut akan dapat diatasi dengan telehomecare. Telehomecare dilaporkan 

berpengaruh terhadap biaya kesehatan, menurunkan komplikasi dan 

meningkatkan kualitas hidup.Penggunaan telehomecare dianggap 

merupakan metode pemberian layanan kesehatan yang dapat mengurangi 

waktu perjalanan, biaya dan meningkatkan jumlah pasien/kunjungan pada 

hari-hari tertentu (Ardi,2010). Untuk itu perlu adanya pembuktian apakah 

dengan telehomecare akan memberikan perbedaan antara pasien yang 

diberi pelayanan telehomecare dan yang tidak diberi pelayanan 

telehomecare. 

 

B. Rumusan Masalah 

      Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan 

masalah sebagai berikut : “apakah ada hubungan pemberian telehomecare 
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dengan kepatuhan meminum obat pada pasien hipertensi yang mengikuti 

prolanis di praktek dokter keluarga?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

      Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh 

telehomecare terhadap kepatuhan meminum obat pasien hipertensi dan 

mengukur kemungkinan apakah telehomecare dapat dilakukan ditinjau 

dari segi biaya. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi apoteker, penelitian ini dapat memberikan gambaran bahwa 

dengan penambahan pengetahuan pasien dapat meningkatkan 

kepatuhan pasien sehingga apoteker dapat memberikan pemahaman 

yang lebih pada pasien-pasien tertentu yang dapat dilaksanakan dengan 

teknologi yang sudah ada seperti telepon. 

2. Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar 

referensi dalam penelitian selanjutnya atau penelitian sejenis. 

3. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

tambahan pemahaman tentang hipertensi dan meningkatkan kepatuhan 

meminum obat pada pasien hipertensi sehingga meningkatkan 

keefektifan terapi. 

4. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan 

pelayanan kefarmasian dalam memberikan pemahaman dan 

pemantauan terapi obat terhadap pasien. 
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