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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang  

Hipertensi adalah kenaikan tekanan darah arteri melebihi normal dan 

kenaikan ini menetap. Tekanan darah tinggi terjadi apabila suatu tekanan yang 

berlebihan menekan dinding pembuluh arteri. Hipertensi menetap, terutama 

dengan orang-orang dengan peningkatan tekanan darah ringan, harus ditetapkan 

dengan terjadinya peningkatan tekanan darah pada paling sedikit pada tiga kali 

kunjungan yang berbeda (Katzung, 2001). 

Prevalensi  hipertensi  pada  semua populasi  di dunia diperkirakan 

sekita15-20%, di negara maju sekitar 10-20%, di Asia 8-18%. Penelitian 

epidemiologi menunjukkan bahwa tingginya tekanan darah berhubungan erat 

dengan angka kejadian penyakit jantung. Pengamatan pada populasi menunjukkan 

bahwa penurunan tekanan darah dapat menurunkan terjadinya penyakit jantung 

(Karyadi, 2002). 

 Interaksi obat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi respon 

tubuh terhadap pengobatan. Interaksi obat dianggap penting secara klinis jika 

berakibat meningkatkan toksisitas dan atau mengurangi efektifitas obat yang 

berinteraksi sehingga terjadi perubahan efek terapi (Ganiswara, 1995). 

Interaksi obat merupakan salah satu kesalahan pengobatan yang paling 

banyak dilakukan. Namun, terjadinya kesalahan atau kegagalan pengobatan 

karena interaksi obat jarang diungkapkan. Padahal kemungkinan interaksi obat ini 

cukup besar terutama pada pasien yang mengkonsumsi lebih dari 5 macam obat 

secara bersamaan (Sinaga, 2004). 



2 

 

 

 

 Suatu terapi pengobatan yang baik dan benar akan sangat 

menguntungkan bagi pasien terutama dari segi kualitas hidup pasien. Oleh karena 

itu untuk memperoleh terapi yang optimal salah satu caranya adalah dengan 

mengidentifikasi, mencegah, mengurangi atau menghilangkan drug related 

problems yang dapat mempengaruhi keberhasilan terapi, salah satunya dengan 

interaksi obat. 

Studi Interaksi Obat Pada Pasien Rawat Inap Hipertensi Di Rumah Sakit  

Dr. Sardjito Yogyakarta Pada Bulan Januari - Juni 2004 menunjukkan bahwa 

terdapat 44 pasien (42,72%) dimana pengobatannya terdapat interaksi obat, 

sedangkan 59 pasien (57,28%) tidak ada interaksi obat yang terjadi. Pola 

mekanisme interaksi obat farmakokinetik terdapat 49 kejadian (47,11%), secara 

farmakodinamik terdapat 25 kejadian (24,04%) dan interaksi obat yang belum 

jelas mekanismenya terdapat 30 kejadian (28,85%) (Chodami, 2005). 

 Oleh karena itu adanya interaksi obat harus diperhatikan sehingga dapat 

dikurangi jumlah dan keparahannya termasuk interaksi obat yang terjadi pada 

pasien rawat inap hipertensi. Hal inilah yang mendukung diadakannya penelitian 

pada pasien hipertensi. Penelitian mengenai interaksi obat ini dilakukan pada 

RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten dengan prevalensinya sebanyak 478 pasien 

hipertensi rawat inap pada periode Januari – Juni 2009. Selain itu RSUP Dr. 

Soeradji Tirtonegoro Klaten merupakan rumah sakit tipe B yang mempunyai 

lokasi strategis karena dekat dengan pemukiman penduduk serta mempunyai 

jangkauan luas hingga pelosok desa sehingga menjadi tempat rujukan tertinggi 

untuk daerah Klaten pada khususnya dan di luar Klaten pada umumnya. Rujukan 

yang diberikan adalah pelayanan medis, rujukan pengetahuan, maupun 

keterampilan medis dan non medis.    
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B. Rumusan Masalah 

 Berdasar uraian di atas maka dapat dirumuskan permasalahan seberapa 

besar  persentase kejadian DRPs kategori interaksi obat pada pengobatan penyakit 

hipertensi di Instalasi Rawat Inap RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten Januari 

– Juni tahun 2009? 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persentase yang terjadi dari 

DRPs kategori interaksi obat pada pasien hipertensi di Instalasi Rawat Inap RSUP 

Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten Januari – Juni tahun 2009.  

D. Tinjauan Pustaka 

1. Hipertensi 

a. Definisi  

 Hipertensi adalah kenaikan tekanan darah arteri melebihi normal 

dan kenaikan ini bertahan. Menurut WHO, hipertensi tidak tergantung pada 

usia, pada keadaan istirahat  batas normal teratas untuk tekanan sistolik 140 

mm Hg, sedangkan tekanan diastolik 90 mm Hg, daerah batas yang harus 

diamati adalah bila sistolik 140-149 mm Hg dan diastolik 90-94 mm Hg. 

Tekanan darah tinggi terjadi apabila suatu tekanan yang berlebihan menekan 

dinding pembuluh arteri. Istilah hipertensi digunakan untuk kenaikan 

tekanan darah melebihi normal dan kenaikan ini menetap (Anonim, 2000). 

Hipertensi sebenarnya bukan suatu penyakit, melainkan merupakan 

suatu kelainan, suatu gejala dari gangguan pada mekanisme regulasi tekanan 

darah. Penyebabnya diketahui pada hanya lebih kurang 10% dari semua 
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kasus, antara lain akibat penyakit ginjal dan penciutan aorta atau arteri 

ginjal, juga akibat tumor di anak ginjal dengan efek over produksi hormon-

hormon tertentu yang berkhasiat meningkatkan tekanan darah. Dalam 

kebanyakan hal penyebabnya tidak diketahui, bentuk umum ini disebut 

hipertensi esensial. Faktor keturunan berperan penting pada timbulnya jenis 

hipertensi ini (Tjay dan Rahardja, 2002) 

b. Klasifikasi Tekanan Darah 

Klasifikasi hipertensi didasarkan pada dua atau lebih pengukuran 

tekanan darah. Klasifikasi menurut The Joint National Committee VII report 

(JNC VII report), terdapat 4 kategori yaitu: normal, prehipertensi, hipertensi 

tingkat I, hipertensi tingkat II. 

Tabel 1. Klasifikasi tekanan darah pada penderita usia 18 tahun ke 

atas. 

Klasifikasi tekanan darah TDS (mmHg)  TDD (mmHg) 

Normal <120 Dan <80 

Prehipertensi 120-139 Atau 80-90 

Hipertensi tingkat I 140-159 Atau 90-99 

Hipertensi tingkat II ≥160 Atau ≥100 

 (Chobanian et al, 2003). 

Keterangan:  TDD    = Tekanan Darah Diastole 

 TDS     = Tekanan Darah Sistole 

c. Diagnosa 

Diagnosa hipertensi didasarkan pada pengukuran berulang-ulang 

dari tekanan darah yang meningkat. Diagnosa diperlukan untuk 

mengetahui akibat hipertensi bagi penderita. Hipertensi dinyatakan 

berdasarkan pengukuran tekanan darah dan bukan pada gejala yang 

dilaporkan penderita. Sering hipertensi tidak memberikan gejala 
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(asimtomatik) sampai terjadi atau telah terjadi kerusakan organ akhir 

secara jelas (Katzung, 2001). 

d. Jenis Hipertensi 

Berdasarkan penyebabnya, hipertensi dapat dibedakan menjadi 

dua, yaitu : 

1) Hipertensi Primer 

Hipertensi primer adalah hipertensi yang tidak diketahui 

penyebabnya. Hipertensi jenis ini mendapatkan perhatian yang lebih 

dibandingkan dengan hipertensi sekunder, sebab 90% penderita 

disebabkan hipertensi esensial. 

2) Hipertensi Sekunder  

Hipertensi sekunder adalah hipertensi yang diketahui 

penyebabnya. Hipertensi ini sebagai akibat suatu penyakit, kondisi, 

kebiasaan 10% penderita disebabkan oleh hipertensi ini (Siauw, 

1994). Adapun penyebab hipertensi sekunder antara lain penyaki-

penyakit ginjal, kelainan endokrin, obat-obatan, penyebab lainnya 

misalnya kehamilan dan keracunan timbal akut (Karyadi, 2002). 

e. Faktor penyebab hipertensi 

Ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap munculnya 

hipertensi dan meningkatnya tekanan darah, baik secara reversibel ataupun 

irreversibel.  

Adapun faktor-faktor tersebut adalah : 
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1) Faktor yang tidak dapat dikontrol (Karyadi, 2002).  

a) Usia 

Usia mempengaruhi terjadinya hipertensi. Dengan 

bertambahnya usia risiko terkena hipertensi menjadi lebih besar. 

Hal ini dikarenakan oleh perubahan struktur pembuluh darah besar 

yang menyebabkan peningkatan tekanan darah sistolik tersebut. 

b) Keturunan (genetik) 

Riwayat keluarga dekat yang menderita hipertensi, 

mempertinggi resiko terkena penyakit hipertensi primer essensial. 

Faktor genetik juga berkaitan dengan metabolisme pengaturan 

garam dan rennin membran sel. 

c) Jenis Kelamin 

Faktor gender berpengaruh terhadap terjadinya hipertensi, 

dimana pria lebih banyak menderita hipertensi dibanding wanita, 

karena pria memiliki gaya hidup yang cenderung dapat 

meningkatkan tekanan darah dibanding wanita. Namun setelah 

menopause, prevalensi hipertensi pada pengaruh faktor hormonal. 

2) Faktor yang dapat dikontrol (Karyadi, 2002).  

a) Kegemukan 

Berat badan yang berlebihan akan menyebabkan 

bertambahnya volume  darah  sehingga  beban  jantung  untuk   

memompa darah juga bertambah. 
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b) Dislipidemia 

Merupakan  kelainan  kadar  lemak dalam darah. Kelainan  

dapat berupa kenaikan kadar kolesterol total, kolesterol LDL, 

trigliserida, dan penurunan kolesterol HDL. 

c) Merokok 

Nikotin dalam rokok merangsang sistem syaraf simpatik 

sehingga pada ujung syaraf tersebut melepaskan hormon stress dan 

segera mengikat dengan reseptor alpha. Hormon ini mengalir 

dalam pembuluh darah ke seluruh tubuh, oleh karena itu jantung 

akan berdenyut lebih cepat dan pembuluh darah akan mengkerut 

sehingga tekanan darah akan naik. 

d) Alkohol 

Pengaruh alkohol terhadap kenaikan tekanan darah 

disebabkan adanya peningkatan kortisol dan peningkatan volume 

sel darah merah, serta kekentalan darah yang berperan dalam 

meningkatkan tekanan darah. 

e) Konsumsi garam 

Garam menyebabkan pengumpulan cairan dalam tubuh, 

karena menarik cairan di luar sel agar tidak dikeluarkan, sehingga 

akan meningkatkan volume dan tekanan darah. 

f) Stres 

Stres  dapat  meningkatkan  tekanan  darah  untuk   

sementara waktu dan bila stres sudah hilang tekanan darah bisa 

normal kembali. 
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f. Tujuan dan Penatalaksanaan 

Tujuan dan penatalaksanaan hipertensi adalah menurunkan resiko  

mortalitas serta morbiditas kardiovaskular akibat tekanan darah tinggi 

dengan cara-cara seminimal mungkin mengganggu kualitas hidup pasien, 

hal ini dicapai dengan mempertahankan tekanan darah di bawah 140/90 

mm Hg sambil mengendalikan faktor resiko kardiovaskular lainnya 

(Anonim, 2000). 

g. Akibat Hipertensi 

Tekanan darah yang secara teori menurun naik akan dapat 

merusakkan sistem pembuluh darah arteri dengan perlahan-lahan, 

sehingga dapat menyebabkan komplikasi akibat lebih lanjut sebagai 

berikut : 

1) Penyakit Dinding Pembuluh Darah Arteri 

Arteri yang biasanya terkena adalah arteri otot jantung, 

pembuluh darah otak, pembuluh darah retina, organ dibalik mata, 

biasanya disebabkan oleh stress yang berkepanjangan. Adapun bentuk  

komplikasinya seperti penyakit jantung koroner, penyakit jantung 

hipertensi dan gagal jantung. 

2) Ateroma 

Ateroma adalah pengendapan lemak pada dinding lapisan 

arteri yang kemudian diikuti aterosklerosis. Dinding pembuluh darah 

mengalami pengapuran dan kemudian menjadi tidak elastis. 

3) Penyakit Berat, seperti: serangan jantung, pembekuan darah diotak, 

serangan pada mata, gangguan fungsi ginjal. 
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h. Terapi Hipertensi 

1)   Terapi non obat (non farmakologi) 

Terapi non farmakologi adalah terapi yang dilakukan dengan 

cara pola hidup sehat untuk menurunkan tekanan darah, mencegah 

peningkatan tekanan darah dan mengurangi resiko kardiovaskuler 

secara keseluruhan. Terapi non farmakologi meliputi:  

a) Penurunan berat badan jika gemuk. 

b) Mengurangi garam dalam diet  

c) Latihan olah raga secara teratur. 

d) Membatasi konsumsi alkohol (maksimum 20-30 ml etanol per hari) 

e) Berhenti merokok dan mengurangi makanan kolesterol, agar dapat 

menurunkan resiko kardiovaskuler yang berkaitan (Tjay dan 

Rahardja, 2002)  

2)  Terapi dengan obat-obatan (farmakologi) 

Selain tindakan umum seperti terapi diatas, pada hipertensi 

lebih berat perlu ditambahkan obat-obat hipertensi untuk 

menormalkan tekanan darah. 

Terapi dengan hipertensi harus selalu dimulai dengan dosis 

rendah agar darah jangan menurun terlalu drastis atau mendadak. 

Kemudian, setiap 1-2 minggu dosis berangsur-angsur dinaikan sampai 

tercapai efek yang diinginkan  (metode: starts low, go slow). Begitu 

pula penghentian terapi harus secara berangsur pula (Tjay dan 

Raharja, 2002). 
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Antihipertensi  hanya menghilangkan gejala tekanan darah 

tinggi dan tidak penyebabnya. Maka, obat pada hakikatnya harus 

diminum seumur hidup, tetapi setelah beberapa waktu dosis 

pemeliharaan pada umumnya dapat diturunkan (Tjay dan Raharja, 

2002). 

             Obat-obat yang digunakan untuk pengobatan hipertensi digolongkan 

berdasarkan pengetahuan patologisnya. Macam-macam obat antihipertensi, 

yaitu: 

a) Diuretik 

Diuretik meningkatkan pengeluran garam dan air oleh ginjal 

hingga volume darah dan tekanan darah menurun. Disamping itu, 

diperkirakan berpengaruh langsung terhadap dinding pembuluh, yakni 

penurunan kadar natrium membuat dinding lebih kebal terhadap 

noradrenalin, sehingga daya tahannya berkurang. Efek hipotensifnya 

relatif ringan dan tidak meningkat dengan memperbesar dosis (Tjay dan 

Raharja, 2002). 

Golongan obat diuretik antara lain: diuretik golongan tiazid 

(hidroklorothiazida), diuretik kuat (furosemid), diuretic hemat kalium 

(spironolakton, amilorida), diuretik merkuli (mersalil), diuretik osmotik 

(manitol), diuretik penghambat enzim karbonik anhidrase (asetakzolamid) 

dan kombinasi diuretik (Anonim, 2000). 

b) Alfa-Blokers (Antagonis Adrenoreseptor) 

Zat-zat  ini  memblok  reseptor- alfa  adrenergic   yang  terdapat 

diotot polos pembuluh (dinding), khususnya dipembuluh kulit dan mukosa. 
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Dapat dibedakan 2 jenis reseptor yaitu α1 dan α2 yang berbeda post-

synaptis. α2 juga pre-synaptis. Bila reseptor tersebut diduduki (aktivasi) 

oleh noradrenalin, otot polos akan menciut (Tjay dan Raharja, 2002). 

Golongan obat alfa-bloker ini antara lain: prazosin, doxazosin (cardura), 

terazosin, dan indoramin (Anonim, 2000). 

c) Beta-Blokers  (Penghambat Adrenoreseptor) 

Zat-zat ini memiliki sifat kimia yang sangat mirip dengan zat β- 

adrenergik isoprenalin. Khasiat utamanya adalah anti-adrenergik dengan 

jalan menempati secara bersaing reseptor β-adrenergik. Blokade reseptor 

ini mengakibatkan peniadaan atau penurunan kuat aktivitas noradrenalin 

(NA). Reseptor –β terdapat 2 jenis, yaituβ1 dan β2 (Tjay dan Raharja, 

2002). 

Obat-obat penghambat adrenoreseptor beta (β- bloker) 

menghambat adrenoreseptor beta jantung, pembuluh darah perifer, 

bronkus, pankreas, dan hati. Golongan obat penghambat β-bloker antara 

lain: propanolol, labetalol, pindolol, asebutol ( Anonim, 2000). 

d) Calsium Channel Bloker (CCB’s)  

Calsium Channel Bloker bekerja dengan cara menghambat 

influks ion kalsium transmembran, yaitu mengurangi masuknya ion 

kalsium melalui kanal kalsium lambat ke dalam sel otot polos, otot jantung 

dan syaraf. Berkurangnya kadar kalsium bebas dalam sel-sel tersebut 

menyebabkan berkurangnya kontraksi otot polos pembuluh darah 

(vasodilatasi), kontraksi otot jantung (ionotropik negatif), serta 
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pembentukan dan konduksi impuls dalam jantung (kronotropik dan 

dromotropik) (Anonim, 2000). 

Efek samping yang umum terjadi pada penggunaan golongan obat  

ini antara lain gangguan lambung-usus, hipotensi (penurunan tekanan 

darah) akibat vasodilatasi (pelebaran pembuluh darah) umum. Pada 

keadaan hipotensi hebat pemberian obat golongan ini tidak dianjurkan, 

karena mempunyai resiko terjadinya serangan angina dan infark jantung. 

Golongan obat antagonis kalsium yang bekerja lama (long-action), sering 

digunakan untuk pengobatan awal hipertensi. Golongan obat antagonis 

kalsium ini antara lain: nifedipin, verapamil, dan diltiazem (Karyadi, 

2002). 

e)  Angiotensin Converting Enzyme Inhibitor (ACEI) 

Penghambat ACE bekerja dengan cara menghambat pengubahan 

angiotensin I menjadi angiotensin II pada reseptor angiotensin memicu 

beberapa mekanisme biologis, dengan efek vasokontriksi kuat dan 

pelepasan aldosteron. Penghambat ACE menurunkan tekanan darah 

dengan cara mengurangi daya tahan pembuluh perifer dan vasodilatasi 

tanpa menimbulkan reflek tachycardia atau retensi garam (Tjay dan 

Raharja, 2002). 

Pada beberapa pasien, penghambat ACE dapat menyebabkan 

penurunan tekanan darah yang sangat cepat, karena itu bila mungkin terapi 

diuretik dihentikan untuk beberapa hari sebelum memulai terapi dengan 

penghambat ACE (Anonim, 2000). 
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f) Angiotensin II Receptor Antagonist 

Termasuk  antagonis  angiotensin  II  yang  spesifik  adalah   

losartan,valsartan, kandesartan, dan ibesartan, sifat obat-obat tersebut 

mirip dengan penghambat ACE, obat-obat golongan ini tidak menghambat 

pemecahan bradikinin dan kinin-kinin lainnya, sehingga tampaknya tidak 

menimbulkan batuk kering persisten yang biasanya mengganggu terapi 

dengan menghambat ACE. Obat-obat ini merupakan alternatif yang 

berguna untuk pasien yang harus menghentikan penghambat ACE akibat 

batuk persisten (Anonim, 2000). 

g) Direct Vasodilator 

Vasodilator adalah zat-zat yang berkhasiat vasodilatasi langsung 

terhadap arteriole dan dengan demikian menurunkan tekanan darah tinggi. 

Efek samping yang biasa timbul dari pemberian obat ini antara lain pusing, 

nyeri kepala, muka merah, hidung mampat, debar jantung, dan gangguan 

lambung-usus. Biasanya efek ini bersifat sementara (Tjay dan Raharja, 

2002). 

2. Drugs Related Problems (DRPs) 

Drug Related Problems (DRPs) adalah kejadian yang tidak 

diharapkan, berupa pengalaman pasien yang melibatkan atau diduga 

melibatkan terapi obat dan pada kenyataannya atau potensial mengganggu 

keberhasilan penyembuhan yang diharapkan. Komponen primer dari Drug 

Related Problems : 

a) Pasien mengalami keadaan yang tidak dikehendaki atau kecendrungan 

menghadapi resiko. Dapat berupa keluhan medis, simptom, diagnosa 
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penyakit kerusakan, cacat atau sindrom dan dapat berakibat psikologis, 

fisiologis, sosial, bahkan kondisi ekonomi. 

b) Ada hubungan antara keadaan yang tidak dikehendaki dengan terapi obat. 

Sifat hubungan ini tergantung akan kekhususan Drug Related Problems 

(DRPs). Hubungan yang biasanya terjadi antara keadaaan yang tidak 

dikehendaki dengan terapi obat adalah kejadiaan itu akibat dari terapi obat 

atau kejadian itu membutuhkan terapi obat ( Cipolle et al., 1998). 

Kategori umum Drug Related Problems (DRPs) : 

a) Membutuhkan obat tetapi tidak menerimanya. 

Yaitu pasien membutuhkan obat tambahan misalnya untuk profilaksis atau 

pramedikasi, memiliki penyakit kronik yang memerlukan pengobatan 

kontinu, memerlukan terapi kombinasi untuk menghasilkan efek sinergis 

atau potensiasi dan atau ada kondisi kesehatan baru yang memerlukan 

terapi obat. 

b) Menerima obat tanpa indikasi yang sesuai 

Hal ini dapat terjadi sebagai berikut : menggunakan obat tanpa indikasi 

yang tepat, dapat membaik kondisinya dengan terapi non obat, minum 

beberapa obat padahal hanya satu terapi obat yang diindikasikan atau 

minum obat untuk  mengobati efek samping. 

c) Menerima obat yang salah 

Kasus yang mungkin terjadi adalah : obat tidak efektif, alergi, adanya 

resiko kontraindikasi, resisten terhadap obat yang diberikan, kombinasi 

obat yang tidak perlu dan atau obat bukan yang paling aman. 
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d) Dosis terlalu besar 

Beberapa penyebabnya adalah dosis salah, frekuensi tidak tepat, jangka 

waktu tidak tepat dan adanya interaksi obat. 

e) Dosis terlalu kecil 

Penyebabnya  antara  lain :   dosis    terlalu  kecil  untuk  menghasilkan 

respon  yang  diinginkan,  jangka  waktu terlalu pendek, pemilihan obat, 

dosis, rute pemberian, dan sediaan yang tidak tepat. 

f) Pasien mengalami adverse drug reaction 

 Penyebab umum untuk kategori ini : pasien menerima obat yang tidak 

aman, pemakaian obat tidak tepat, interaksi dengan obat lain, dosis 

dinaikkan atau diturunkan terlalu cepat sehingga menyebabkan adverse 

drug reaction dan atau pasien mengalami efek yang tak dikehendaki yang 

tidak  diprediksi. 

g) Pasien mengalami kondisi keadaan yang tidak diinginkan akibat tidak 

minum obat secara benar (non compliance). 

Beberapa penyebabnya adalah : obat yang dibutuhkan tidak ada, pasien 

tidak mampu membeli, pasien tidak memahami instruksi, pasien memilih 

untuk tidak mau minum obat karena alasan pribadi dan atau pasien lupa 

minum obat (Cipolle et al., 1998) 

3. Interaksi Obat 

a. Definisi 

Interaksi obat dapat didefinisikan sebagai modifikasi efek suatu 

obat akibat obat lain yang diberikan pada awalnya atau diberikan 
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bersamaan, atau bila dua atau lebih obat berinteraksi sedemikian rupa 

sehingga keefektifan atau toksisitas satu atau lebih akan berubah 

(Fradgley, 2003). 

Interaksi obat terjadi ketika modifikasi aksi obat yang satu dengan 

obat yang lain di dalam tubuh. Biasanya aksi kuantitatif, yaitu peningkatan 

atau penurunan dalam ukuran respon yang diharapkan. Interaksi obat 

mungkin merupakan hasil perubahan farmakokinetik, perubahan 

farmakodinamik, atau kombinasi keduanya (Katzung dan Trevor, 2002). 

b. Mekanisme Interaksi obat 

Menurut jenis mekanisme kerjanya, interaksi obat dibedakan 

menjadi 3 macam, yaitu : 

1) Interaksi Farmasetik 

Interaksi farmasetik terjadi jika antara dua obat yang diberikan 

bersamaan tersebut terjadi inkompatibilitas atau terjadi reaksi 

langsung, yang umumnya diluar tubuh, dan berakibat berubahnya atau 

hilangnya efek farmakologik obat yang diberikan. Sebagai contoh, 

pencampuran penisilin dan aminoglikosida akan menyebabkan 

hilangnya efek farmakologik yang diharapkan (Anonim, 2000). 

2) Interaksi Farmakokinetik 

Interaksi farmakokinetik adalah perubahan yang terjadi pada 

absorbsi, distribusi, metabolisme atau biotransformasi, dan ekskresi 

dari satu obat atau lebih (Kee dan Hayes, 1996). 

a) Interaksi dalam absorbsi di saluran cerna 

 Interaksi obat dalam saluran cerna meliputi : 
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(1) Perubahan PH Saluran Cerna 

Dalam kondisi kosong, PH lambung rendah (1-3) 

karena lambung memproduksi asam. Dengan adanya 

peningkatan atau penurunan PH lambung dapat menyebabkan 

perubahan kelarutan obat yang akhirnya berpengaruh 

terhadap absorbsi obat (Ganiswarna, 1995). 

(2) Interaksi langsung 

Interaksi secara fisik atau kimiawi antar obat dalam 

lumen saluran cerna sebelum absorbsi dapat mengangu 

proses absorbsi. Sehingga pengurangan jumlah total obat 

yang diabsorbsi dapat berakibat pada pengobatan yang efektif 

(Anonim, 2000) 

(3) Perubahan waktu pengosongan lambung dan waktu tansit 

dalam usus (Motilitas Saluran Cerna) 

Kecepatan pengosongan lambung biasanya hanya 

mempengaruhi kecepatan jumlah obat yang diabsorbsi. Ini 

berarti kecepatan pengosongan lambung hanya mengubah 

tinggi kadar puncak dan waktu untuk mencapai kadar 

tersebut tanpa mengubah bioavailabilitas obat 

(Ganiswarna,1995). 

(4) Waktu transit dalam usus 

Biasanya hanya mempengaruhi absorbsi obat yang 

sukar larut dalam cairan saluran cerna atau sukar diabsorbsi 

sehingga memerlukan waktu untuk melarutkan dan 
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diabsorbsi, serta obat yang diabsorbsi secara aktif hanya di 

satu segmen usus. Obat yang memperpendek waktu transit 

dalam usus (metoklopramid, laksansia, antacid dam garam 

Mg) sehinggga mempengaruhi jumlah absorbsi  obat  tersebut  

(Ganiswarna, 1995).  

(5) Kompetisi untuk mekanisme absorbsi obat 

(6)  Obat yang analog dengan makanan 

Obat yang analog dengan makanan (levodopa, 

metildopa, dan G-merkaptopurin) akan diabsorbsi melalui 

mekanisme yang sama dengan mekanisme untuk zat makanan 

sehingga absorbsi obat tersebut daapt dihambat secara 

kompetitif oleh zat makanan yang bersangkutan (Ganiswarna, 

1995). 

(7)  Perubahan flora usus 

Pemberian anti bakteri berspektrum lebar akan 

mengubah atau mensupresi flora nolmal usus sehingga dapat 

meningkatkan atau mengurangi efektifitas obat-obat tertentu 

(Ganiswarna, 1995). 

(8)  Efek toksik pada Saluran Cerna 

Terapi kronik dengan obat-obat tertentu (asam 

mefenamat, neomisin, kolkisin) dapat menyebabkan absorbsi 

obat lain terganggu (Ganiswarna, 1995). 

(9) Mekanisme tidak diketahui (Ganiswarna, 1995) 

b) Interaksi dalam distribusi 
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(1) Interaksi dalam ikatan protein plasma 

Jika dalam darah pada saat yang sama terdapat 

beberapa obat, terdapat kemungkinan persaingan terhadap 

tempat ikatan pada protein plasma. Persaingan terhadap 

ikatan protein hanya relevan jika mempunyai ikatan yang 

kuat dengan protein plasma dan volume ditribusi yang kuat, 

indeks terapi yang sempit, juga jika efek toksik yang serius 

telah terjadi sebelum kompensasi tersebut terjadi, serta jika 

obat tersebut eliminasinya mengalami kejenuhan sehingga 

peningkatan kadar obat bebas tidak disertai dengan kecepatan 

eliminasi (Mutschler, 1991). 

(2) Interaksi dalam ikatan jaringan  

Kompetisi untuk ikatan dalam jaringan terjadi 

misalnya antara digoksin dan kuinidin, dengan akibat 

peningkatan kadar garam digoksin (Mutschler, 1991). 

c) Interaksi dalam metabolisme 

Metabolisme suatu obat dapat dipercepat oleh adanya 

induktor enzim metabolisme (fenobarbital, fenitoin, rifampisin, 

karbamazepin, etanol, fenilbutazon, dan lain-lain). Selain itu 

metabolisme juga dapat diperlambat oleh adanya inhibitor enzim 

(eritromisin, ketokonazol, kloramfenikol, dikumarol, disulfiram, 

simetidin, dan propoksiten). Hal ini juga dapat mengakibatkan 

penurunan atau peningkatan kadar obat yang berefek dalam 

plasma (Ganiswarna, 1995).  
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c) Interaksi dalam proses eliminasi 

Interaksi pada eliminasi melalui ginjal dapat terjadi 

akibat perubahan PH dalam urine atau karena persaingan tempat 

ikatan pada system transport yang befungsi untuk sekresi atau 

reabsorbsi aktif. Jadi senyawa yang menurunkan PH dapat 

memperbesar eliminasi basa lemah karena senyawa ini terdapat 

dalam keadaan terionisasi, sedangkan senyawa yang menaikkan 

PH dapat memperkecil eliminasi basa lemah (Mutschler, 1991). 

3) Interaksi farmakodinamik 

Interaksi farmakodinamik adalah hal-hal yang menimbulkan 

efek-efek obat yang aditif, sinergis (potensiasi), atau antagonis. Jika 

dua obat yang mempunyai kerja serupa atau tidak serupa diberikan, 

maka efek kombinasi dari kedua obat itu dapat menjadi aditif (efek dua 

kali lipat), sinergis (lebih besar dari dua kali lipat), atau antagonis (efek 

dari salah satu atau kedua obat itu menurun) (Kee dan Hayes, 1996). 

  Interaksi farmakodinamik terjadi pada : 

a) Interaksi pada reseptor 

Interaksi pada system reseptor yang sama biasanya 

merupakan interaksi antagonisme antara agonis dan antagonis atau 

pengeblok dari reseptor yang bersangkutan. 

b) Interaksi fisiologik 

Interaksi pada sistem fisiologik sama dapat meningkatkan 

atau menurunkan respon. 
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c) Perubahan dalam kesetimbangan cairan dan elektrolit 

Perubahan kesetimbangan cairan dan elektrolit dapat 

mengubah efek obat yang  bekerja    pada     jantung,   transmisi 

neuromuskular dan ginjal. 

d) Gangguan mekanisme pengambilan amin diujung saraf adrenergik 

Penghematan saraf adrenergik diambil oleh ujung saraf 

adrenegik dengan mekanisme transport aktif untuk norepinefrine. 

Mekanisme pengambilan ini diperlukan agar obat yang bekerja 

pada saraf tersebut dapat dihambat secara kompetitif oleh amin 

simpatomimetik, obat yang dapat menekan nafsu makan, dan 

antidepresi trisiklik, sehingga obat-obat ini mengantagonis efek 

hipotensif penghambat saraf adrenegik. 

e) Interaksi dengan penghambat Monoamin oksidase (penghambat 

MAO) 

Penghambat MAO menghasilakn akumulasi norepinefrin 

dalam jumlah besar di ujung saraf adrenegik. Pemberian 

penghambat MAO bersama amin simpatomimetik kerja tidak 

langsung menyebabkan pelepasan norepinefrin jumlah besar 

tersebut sehingga terjadi krisis hipertensi (Ganiswarana, 1995). 

c. Pasien yang rentan terhadap interaksi obat 

Efek  dan tingkat  keparahan  interaksi  obat  dapat  bervariasi    

antara pasien  yang  satu  dengan  yang  lain. Berbagai  faktor  dapat   

mempengaruhi kerentanan pasien terhadap interaksi obat, antara lain yaitu: 

1) Pasien lanjut usia 
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2) Orang yang minum lebih dari satu macam obat 

3) Pasien yang mepunyai gangguan fungsi ginjal dan hati 

4) Pasien dengan penyakit akut 

5) Pasien dengan penyakit yang tidak stabil 

6) Pasien yang memiliki karakteristik genetik tertentu 

7) Pasien yang dirawat oleh lebih dari satu dokter (Fradgley, 2003). 

Reaksi yang merugikan dan interaksi obat yang terjadi pada 

pasien lanjut usia adalah tiga sampai tujuh kali lebih banyak daripada 

mereka yang berusia pertengahan dan dewasa muda. Pasien lanjut usia 

menggunakan banyak obat karena penyakit kronis dan banyaknya penyakit 

mereka, oleh karena itu mereka mudah mengalami reaksi dan interaksi 

yang merugikan. 

Reaksi yang merugikan dan interaksi obat yang terjadi pada 

pasien lanjut usia lebih tinggi karena beberapa sebab, yaitu : (Kee dan 

Hayes, 1996).  

1) Pasien lanjut usia menggunakan banyak obat karena penyakit kronik 

dan banyaknya penyakit mereka. 

2) Banyak dari pasien lanjut usia melakukan pengobatan diri sendiri 

dengan obat bebas, memakai obat yang diresepkan untuk masalah 

kesehatan yang lain, menggunakan obat yang diberikan oleh beberapa 

dokter, menggunakan obat yang diresepkan untuk orang lain, dan 

tentunya proses penuaan fisiologis yang terus berjalan. 

3) Perubahan-perubahan fisiologis yang berkaitan dengan proses seperti 

pada sistem gastrointestinal, jantung dan sirkulasi, hati dan ginjal dan 
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perubahan ini mempengaruhi respon farmakologik terhadap terapi 

obat. 

d. Penatalaksanaan Interaksi Obat 

Langkah pertama dalam penatalaksanaan interaksi obat adalah 

waspada terhadap pasien yang memperoleh obat-obatan yang mungkin 

dapat berinteraksi dengan obat lain. Langkah berikutnya adalah 

memberitahu dokter dan mendiskusikan berbagai langkah yang dapat 

diambil untuk meminimalkan berbagai efek samping obat yang mungkin 

terjadi. Strategi dalam penatalaksanaan terapi obat ini meliputi :  

1) Menghindari kombinasi obat yang berinteraksi 

Jika risiko interaksi obat lebih besar daripada manfaatnya, 

maka harus dipertimbangkan untuk memakai obat pengganti. 

2) Menyesuaikan dosis 

Jika hasil interaksi obat meningkatkan atau mengurangi efek 

obat, maka perlu dilaksanakan modifikasi dosis salah satu atau kedua 

obat untuk mengimbangi kenaikan atau penurunan efek obat tersebut. 

3) Memantau pasien 

Jika kombinasi obat yang saling berinteraksi diberikan, 

pemantauan diperlukan. 

4) Melanjutkan pengobatan seperti sebelumnya   

Jika  interaksi  obat  tidak bermakna klinis, atau jika kombinasi  

obat yang     berinteraksi   tersebut    merupakan    pengobatan   yang   

optimal,  pengobatan pasien dapat diteruskan tanpa perubahan. 
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e. Level signifikansi Klinis dalam Interaksi Obat 

Clinical significance adalah derajat obat dimana obat yang 

berinteraksi akan mengubah kondisi pasien. Clinical significance 

dikelompokkan berdasarkan keparahan dan dokumentasi interaksi yang 

terjadi. Terdapat 5 macam dokumentasi interaksi, yaitu establish (interaksi 

sangat mantap terjadi), probable (interaksi obat dapat terjadi), suspected 

(inetaksi obat diduga terjadi), possible (interaksi obat belum dapat terjadi), 

unlikely (kemungkinan besar interaksi obat tidak terjadi). Derajat 

keparahan akibat interaksi diklasifikasikan menjadi minor (dapat diatasi 

dengan baik), moderat (efek sedang, dapat menyebabkan kerusakan 

organ), mayor (efek fatal, dapat menyebabkan kematian) (Tatro, 2001). 

Level signifikansi interaksi 1, 2, dan 3 menunjukkan bahwa 

interaksi obat kemungkinan terjadi. Level signifikansi interaksi 4 dan 5 

interaksi belum pasti terjadi dan belum diperlukan antipasti untuk efek 

yang terjadi (Stockley, 1994). 

Tabel 2. Level signifikansi interaksi 

Level Keparahan Dokumentasi 

1 Mayor Suspected, Probable, Established 

2 Moderat Suspected, Probable, Established 

3 Minor  Suspected, Probable, Established 

4 Mayor atau Moderat Possible 

5 
Minor Possible 

Mayor, Moderat, Minor Unlikely 

(Tatro, 2001) 


