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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang Masalah 

 Ketika beberapa obat diberikan kepada seorang pasien dengan penulisan 

resep, kemungkinan akan terjadi interaksi antara obat-obat tersebut. Efek 

masing-masing obat dapat saling mendukung atau mengganggu salah satu kerja 

obat tersebut. Bahkan mengakibatkan efek samping yang tidak diinginkan 

sampai pada kerusakan yang parah pada pasien. Interaksi obat adalah suatu 

faktor yang dapat mempengaruhi respon tubuh terhadap pengobatan. 

Adakalanya terjadi interaksi obat dengan bahan makanan atau minuman yang 

dapat mempengaruhi farmakokinetika obat (Tjay dan Rahardja, 2002). 

 Kemungkinan terjadinya interaksi obat diperkirakan antara 2, 2% hingga 

30% dalam penelitian pasien rawat inap di rumah sakit dan berkisar antara 9, 

2% hingga 70, 3% pada pasien di masyarakat (Fradgley, 2003). Hal ini 

menunjukkan bahwa kemungkinan interaksi obat dapat saja terjadi pada pasien 

yang sedang menjalani pengobatan. Efek dari interaksi obat yang terjadi bisa 

bersifat menguntungkan atau bahkan merugikan. 

 Segala upaya dalam pembangunan kesehatan di Indonesia diarahkan 

untuk mencapai derajat kesehatan yang lebih tinggi, yang memungkinkan orang 

hidup lebih produktif, baik sosial maupun ekonomi Meningkatnya tingkat 

penderita diabetes melitus (DM) di negara berkembang merupakan akibat 

peningkatan kemakmuran di negara berkembang. Peningkatan pendapatan 
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perkapita dan perubahan gaya hidup terutama di kota besar, menyebabkan 

peningkatan prevalensi penyakit degeneratif, seperti penyakit jantung koroner, 

hipertensi, hiperlipidemia, diabetes melitus (Suyono, 2004). 

Diabetes melitus sering disebut sebagai the great imitator, karena penyakit 

ini dapat mengenai semua organ tubuh dan menimbulkan berbagai macam 

keluhan dan gejalanya sangat bervariasi (Waspadji, 2004). Hal ini menunjukkan 

bahwa diabetes melitus merupakan penyakit pemicu yang bisa menyebabkan 

timbulnya keluhan-keluhan lain atau bahkan penyakit baru. 

Pengobatan yang baik biasanya berorientasi pada gejala-gejala penyakit. 

Oleh karena itu sering kali terjadi berbagai pengobatan terhadap setiap gejala 

yang muncul sehingga menyebabkan pemberian obat-obatan yang bermacam-

macam dan cenderung mendorong terjadinya pola pengetahuan yang tidak 

rasional (Anonim, 1992). Pemberian obat yang bermacam-macam untuk 

mengatasi setiap gejala yang muncul dapat menimbulkan kemungkinan 

terjadinya interaksi obat. Efek dari interaksi obat yang terjadi bisa bersifat 

menguntungkan atau bahkan merugikan. 

Hipertensi dan diabetes melitus merupakan dua penyakit kronik yang 

banyak ditemukan dalam masyarakat serta seringnya ditemukan secara 

bersamaan. Selain itu kedua penyakit ini memiliki persamaan yaitu dapat 

diturunkan dalam keluarga, tidak dapat disembuhkan, mempunyai sasaran organ 

tubuh tertentu yaitu jantung, otak, mata dan ginjal dimana tanpa penanganan 

yang adekuat keduanya akan berakhir dengan kematian karena 

kardioserebrovaskular dan gagal ginjal (Susalit dkk, 2004) 
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Hipertensi diketahui mempercepat dan memperberat penyulit-penyulit 

akibat diabetes seperti penyakit koroner, stroke, nefropati diabetik, retinopati 

diabetik, dan penyakit kardiovaskuler akibat diabetes, yang meningkat dua kali 

lipat bila disertai hipertensi  (Suyono, 2001). 

Diabetes dengan komplikasi hipertensi merupakan salah satu penyakit 

dengan angka kejadian yang cukup tinggi di Rumah Sakit Islam Surakarta 

(RSIS). Hal ini didukung dengan data yang menyatakan bahwa DM masuk 

dalam 5 besar penyakit yang paling banyak diderita yang dirawat inap di RSIS, 

yaitu sekitar 8 % dari total 2206 pasien pada tahun 2004-2005, sedangkan 

hipertensi merupakan peringkat pertama penyakit penyerta DM selama tahun 

2004-2005 yaitu 10 % (20 pasien) dari total 194 pasien yang menderita DM 

(data yang lebih lengkap dapat dilihat pada lampiran 1 dan 2). 

Rumah Sakit Islam Surakarta (RSIS), dimana peneliti mengadakan 

penelitian, merupakan salah satu rumah sakit swasta Islam terbesar yang ada di 

Surakarta. Rumah sakit yang telah berdiri selama 24 tahun ini merupakan rumah 

sakit dengan pelayanan dan fasilitas yang cukup lengkap. Hal ini dididukung 

dengan tenaga medis yaitu 67 dokter spesialis, 14 dokter umum, 4 dokter gigi, 

334 karyawan medis dan nonmedis. Dalam memenuhi profesionalisme dalam 

pelayanan, RSIS telah dinyatakan lulus Akreditasi 5 Pelayanan pada tahun 1997 

dan 12 Pelayanan pada tahun 2002. Hal inilah yang juga mendasari penulis 

untuk mengadakan penelitian disini  mengingat RSIS menyediakan sarana dan 

prasarana yang cukup lengkap dalam perawatan pasien DM dengan penyakit 
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penyerta hipertensi di Instalasi Rawat Inapnya  sehingga menunjang penelitian 

yang dilakukan. 

B. Perumusan Masalah 

Permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana gambaran peresepan obat pada pasien diabetes melitus (DM) 

dengan penyakit penyerta hipertensi di Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit 

Islam Surakarta (RSIS) tahun 2004-2005 ? 

2. Berdasarkan tinjauan teoritis, bagaimana kemungkinan terjadinya interaksi 

obat pada pasien diabetes melitus (DM) dengan penyakit penyerta hipertensi 

di Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit Sakit Islam Surakarta (RSIS) tahun 

2004-2005 ? 

C.  Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut: 

1. Mengetahui gambaran peresepan obat pada pasien diabetes melitus (DM) 

dengan penyakit penyerta hipertensi di Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit 

Islam Surakarta (RSIS) tahun 2004-2005. 

2. Menjelaskan kemungkinan terjadinya interaksi obat berdasarkan tinjauan 

teoritis yang diberikan kepada pasien diabetes melitus (DM) dengan 

penyakit penyerta hipertensi di Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit Islam 

Surakarta (RSIS) tahun 2004-2005. 
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D.  Tinjauan Pustaka 

1. Interaksi Obat 

a.  Interaksi Obat 

       Interaksi obat adalah pemberian dua atau lebih obat pada waktu 

bersamaan atau hampir bersaman yang dapat saling mempengaruhi 

efek kerja obat tersebut atau juga tidak akan saling mempengaruhi 

(Anonim, 2000b).

Mekanisme interaksi obat secara garis besar dapat dibedakan atas 

3 mekanisme, yaitu: interaksi farmasetik, interaksi farmakokinetik dan 

interaksi farmakodinamik (Anonim, 2000a).

1)   Interaksi Farmasetik 

Interaksi ini terjadi jika antara dua obat yang diberikan bersamaan 

tersebut terjadi inkompabilitas atau terjadi reaksi langsung dan 

umumnya terjadi di luar tubuh dan dapat berakibat berubahnya 

efek farmakologik obat yang diberikan. Sebagai contoh, 

pencampuran penisilin dan aminoglikosida akan menyebabkan 

hilangnya efek farmakologik yang diharapkan. 

2)   Interaksi Farmakokinetik 

Interaksi farmakokinetik dapat terjadi dalam proses absorbsi, 

distribusi obat dalam tubuh, metabolisme atau dalam proses 

ekskresi di ginjal. 

a)  Interaksi Farmakokinetik pada Proses Absorbsi 
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Interaksi pada proses absorbsi terjadi akibat perpanjangan atau 

pengurangan waktu huni dalam saluran cerna. Misal apabila 

pelewatan melalui usus dipercepat dengan pemberian 

metoklopramida, maka khusus senyawa-senyawa yang sukar 

diabsobrsi tidak lagi diabsorbsi dalam jumlah yang normal lagi 

karena senyawa-senyawa ini tidak lagi cukup lama dapat 

berkontak dengan permukaan absorbsi (Mutschler, 1986). 

b)   Interaksi Farmakokinetik pada Proses Distribusi 

Interaksi terjadi pada proses distribusi jika obat-obat dengan 

ikatan protein yang lebih kuat menggeser obat-obat lain dengan 

ikatan protein yang lebih lemah ikatannya pada protein plasma. 

Akibatnya kadar obat yang tergusur ini akan lebih tinggi pada 

darah dengan segala konsekuensinya, terutama terjadinya 

peningkatan efek toksik  (Anonim, 2000a).

c)   Interaksi pada Proses Metabolisme 

Dengan cara yang sama seperti albumin plasma mungkin 

terjadi persaingan terhadap enzim yang berfungsi untuk 

biotransformasi obat khususnya sitokrom P45 dan dengan 

demikian mungkin terjadi metabolisme yang diperlambat. 

Biotransformasi suatu obat kedua selanjutnya dapat 

diperlambat atau dipercepat berdasarkan penghambatan enzim 

yang ditimbulkan oleh obat pertama (Mutschler, 1986). 
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d)  Interaksi Farmakokinetik pada Proses Ekskresi 

Interaksi dalam proses ekskresi terjadi kalau ekskresi suatu 

obat (melalui ginjal) dipengaruhi oleh obat lain. Sebagai contoh 

ialah penghambatan ekskresi penisilin oleh probenesid yang 

berakibat meningkatnya kadar antibiotik dalam darah. Interaksi 

ini justru dimanfaatkan untuk meningkatkan kadar penisilin 

dalam darah (Anonim, 2000a).

3)  Interaksi Farmakodinamik 

Interaksi farmakodinamik adalah interaksi obat yang terjadi 

ditingkat reseptor dan mengakibatkan berubahnya salah satu efek 

obat, yang bersifat sinergis apabila efeknya menguatkan atau 

antagonis bila efeknya saling mengurangi. Sebagai contoh adalah 

meningkatnya efek toksik glikosida jantung pada keadaan 

hipokalemia (Anonim, 2000a).

b.  Penatalaksanaan Interaksi Obat 

                        Langkah-langkah dalam penatalaksanaan interaksi obat, yaitu: 

1)  Menghindari kombinasi obat yang saling berinteraksi 

Adanya pertimbangan obat pengganti jika terdapat risiko yang 

lebih besar daripada manfaatnya. 

2)   Menyesuaikan dosis 

Diperlukannya modifikasi dosis dari salah satu obat atau kedua 

obat untuk mengimbangi kenaikan atau penurunan efek obat jika 

hasil interaksi obat meningkatkan atau mengurangi efek obat. 
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3)   Memantau pasien 

Adanya pemantauan jika terdapat kombinasi obat yang saling 

berinteraksi. 

4)   Melanjutkan pengobatan seperti sebelumnya 

  Adanya penerusan pengobatan sebelumnya jika tidak terjadi 

interaksi obat atau kombinasi obat yang berinteraksi merupakan 

pengobatan yang optimal 

(Fradgley,  2003). 

c.  Level Signifikan  

Menurut Hansten dan Horn (2002) signifikan klinis dibuat 

dengan mempertimbangkan kemungkinan kerugian bagi pasien dan 

tingkat dokumentasi yang tersedia. Setiap interaksi telah ditandai 

dengan salah satu dari tiga kelas yaitu mayor, moderat, dan minor. 

Interaksi tersebut telah disesuaikan dengan banyak provider lain dari 

informasi interaksi obat.  

Pengetahuan signifikansi klinis dari suatu interaksi obat hanya 

menyediakan sedikit informasi untuk memilih strategi manajemen 

yang tepat untuk pasien khusus. Interaksi obat ditandai dengan salah 

satu dari tiga kelas berdasarkan interview yang dibutuhkan untuk 

meminimalisasi resiko dan interaksi. Interaksi tersebut dapat 

dibedakan berdasarkan nomor signifikansi sebagai berikut : 
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1)  Level 1 

Menghindari penggunaan pada kombinasi obat jika resiko 

penggunaan obat bersamaan merugikan pasien. 

2)  Level 2

Menghindari kombinasi penggunaan obat pada kondisi tertentu jika 

telah ditetapkan bahwa manfaat penggunaan bersamaan lebih besar 

daripada resikonya. Selain itu dilakukan pemantauan pasien 

dengan hati-hati ketika obat tersebut digunakan bersamaan. 

3)  Level 3 

Diperlukannya langkah penurunan risiko dengan perubahan dosis 

atau rute penggunaan obat yang dapat memperkecil potensi 

interaksi dan pemantauan pasien jika risiko dari penggunaan obat 

yang bersamaan adalah kecil (Hansten dan Horn, 2002). 

2.  Diabetes Melitus 

a. Definisi

       Nama diabetes melitus diperoleh dari bahasa latin yang berasal 

dari kata Yunani, Diabetes yang berarti pancuran, dan Mellitus yang 

berarti madu, karena gambaran yang paling nyata dari seorang 

penderita DM yang tidak terawat adalah orang tersebut mengeluarkan 

sejumlah besar urine yang mengandung kadar gula yang tinggi (Leslie, 

1991).

       Diabetes melitus adalah kelainan metabolisme karbohidrat dimana 

glukosa darah tidak dapat digunakan dengan baik, sehingga 
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menyebabkan hiperglikemia. Penderita DM mempunyai risiko untuk 

menderita komplikasi yang spesifik akibat perjalanan penyakit ini, 

yaitu retinopati (bisa menyebabkan kebutaan), gagal ginjal, neuropati, 

aterosklerosis (bisa menyebabkan stroke), gangren, dan penyakit 

arteria koronaria (Widjianti dan Ratulangi, 2000). 

      Diabetes melitus adalah penyakit pada orang yang kelenjar 

pankreasnya gagal menghasilkan insulin dalam jumlah yang cukup 

atau tubuhnya tidak dapat menggunakan insulin dengan baik 

(Harkness, 1989). 

b. Diagnosis 

       Diagnosis DM biasanya diikuti dengan adanya gejala poliuria, 

polidipsia, polifagia dan berat badan turun. Diagnosa diabetes 

dipastikan bila : 

1) Kadar glukosa darah sewaktu 200 mg/dl atau lebih ditambah gejala 

khas diabetes. 

2) Kadar glukosa darah puasa 126 mg/dl atau lebih. 

       Untuk kelompok tanpa keluhan khas DM, hasil pemeriksaan 

glukosa darah yang dilakukan hanya satu kali belum cukup untuk 

memastikan diagnosis DM, sehingga diperlukan pemastian lebih lanjut 

dengan mendapat satu kali lagi angka abnormal, baik kadar glukosa 

darah puasa, kadar glukosa darah sewaktu atau dari hasil tes toleransi 

glukosa oral (TTGO) didapatkan kadar glukosa darah pasca 

pembebanan 200 mg/dl atau lebih  (Anonim, 2002). 
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c. Komplikasi 

       Gambaran komplikasi diabetes melitus berawal dari komplikasi 

akut yang kemudian bergeser ke komplikasi kronik yang dapat 

mengakibatkan kematian. 

1)   Komplikasi Akut 

 a)  Ketoasidosis Diabetik (KAD) 

Ketoasidosis diabetik merupakan defisiensi insulin berat dan 

akut dari suatu perjalanan penyakit diabetes melitus. Keadaan 

ini memerlukan penanganan yang tepat. Adapun prinsip dasar 

penatalaksanaan adalah rehidrasi, pemberian insulin, 

memperbaiki gangguan elektrolit dan mengatasi faktor 

pencetus (Supartondo, 2004). 

 b)  Koma Nonketotik Hiperosmolar 

Koma nonketotik hiperosmolar adalah sindrom yang ditandai 

hiperglikemia berat, hiperosmolar, dehidrasi berat tanpa 

ketoasidosis disertai menurunnya kesadaran (Ranakusuma, 

2004). 

c)   Asidosis Laktat 

Asidosis laktat terjadi apabila terdapat hipoksia jaringan (kadar 

menurun) maka asam laktat tidak dapat diubah menjadi 

bikarbonat. Akibatnya asam laktat di dalam darah meningkat 
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(hiperlaktatemia) dan menimbulkan lakto-asidosis. Gejalanya 

antara lain gejala stupor sampai dengan koma  (Suyono, 2004). 

d)   Hipoglikemia 

Hipoglikemia adalah keadaan klinik gangguan saraf yang  

disebabkan penurunan glukosa darah di bawah 60 mg %, tetapi 

gejala-gejala hipoglikemia akan timbul bila kadar glukosa 

darah lebih rendah dari 45 mg%. Gejala ini berupa gelisah 

sampai koma dengan kejang. Penyebabnya adalah obat-obat 

hipoglikemik oral golongan sulfonilurea. 

Pada keadaan apapun pengobatan yang paling baik adalah 

pencegahan. Karena itu edukasi penderita mengenai  gejala-

gejala  awal  hipoglikemia dan cara mengatasinya perlu 

diberikan (Wiyono, 2004). 

2)  Komplikasi Kronik  

  Komplikasi kronik DM terjadi pada semua pembuluh darah 

diseluruh bagian tubuh. 

a)   Makroangiopati (Makrovaskuler) 

Makrovaskuler beresiko mengidap penyakit jantung koroner, 

penyakit pembuluh darah kaki, dan penyakit pembuluh darah 

otak. 

b)   Mikroangiopati (Mikrovaskuler) 

Mikrovaskuler mempunyai resiko untuk terjadinya penyakit  

pada ginjal dan mata (Waspadji, 2004). 
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d. Pencegahan 

1)  Pencegahan Primer 

  Pencegahan primer adalah upaya yang ditujukan pada orang-orang 

yang termasuk risiko tinggi, yakni mereka yang belum terkena, 

tetapi berpotensi terkena diabetes melitus. Sehingga edukasi sangat 

penting dalam upaya pencegahan primer. 

2)  Pencegahan Sekunder 

Pencegahan sekunder adalah upaya mencegah atau menghambat 

timbulnya penyulit dengan tindakan deteksi dini dan memberikan 

pengobatan sejak awal penyakit. Pencegahan ini dilakukan pada 

kelompok pasien diabetes, terutama yang baru 

(Suyono, 2004). 

e. Klasifikasi 

Menurut American Diabetes Association (ADA) 2003, klasifikasi 

etiologi diabetes melitus adalah sebagai berikut : 

1)  Diabetes Melitus Tergantung Insulin (DMTI) atau Tipe 1 

  Destruksi sel beta, umumnya menjurus ke defisiensi insulin absolut 

a) Melalui proses imunologik 

b) Idiopatik 

2)  Diabetes Melitus Tak Tergantung Insulin (DMTTI) atau Tipe 2 

   Bervariasi mulai yang predominan resistensi insulin disertai  

defisiensi insulin relatif sampai yang predominan gangguan sekresi 

insulin bersama resistensi insulin. 
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3)  Diabetes Melitus Tipe Lain 

a) Defek genetik fungsi sel beta 

b) Defek genetik kerja insulin 

c) Penyakit ensokrin pankreas 

d) Endokrinopati 

e) Karena obat atau zat kimia 

f) Infeksi 

g) Sebab imunologi yang jarang 

h) Sindroma genetik lain 

4) Diabetes Melitus Gestional 

Diabetes gestasional adalah diabetes yang timbul selama 

kehamilan. Tipe diabetes ini meliputi 2-5% daripada seluruh 

diabetes. Jenis ini sangat penting untuk diketahui karena 

dampaknya pada janin kurang baik bila tidak ditangani dengan 

benar 

(Soegondo, 2005). 

3.  Obat-obat Antidiabetes 

a.  Insulin 

       Insulin adalah suatu hormon yang diproduksi oleh sel beta dari 

pulau-pulau langerhans kelenjar pankreas yang sangat berperan dalam 

mengatur glukosa darah. Insulin akan desekresi kedalam sirkulasi 

darah dalam bentuk bebas, setelah disintesis kemudian menuju ke sel 



15

target, dimana akan mulai bekerja setelah terikat pada reseptor spesifik 

(Soegondo, 2005). 

       Insulin memiliki 4 tipe berdasarkan puncak dan jangka waktunya, 

yaitu: 

1)  Insulin Kerja Cepat  

Insulin regular ini merupakan satu-satunya insulin jernih atau 

larutan insulin. Insulin regular adalah satu satunya produk insulin 

yang cocok untuk pemberian intravena, misalnya actrapid dan 

humulin. 

2)  Insulin Kerja Sedang  

NPH termasuk monotard, insulatard dan humulin N. NPH 

mengandung protamin dan sejumlah zink yang keduanya kadang-

kadang mempunyai pengaruh sebagai penyebab reaksi imunologik, 

seperti urtikaria pada lokasi suntikan. 

3)  Insulin Campur antara Kerja Cepat dengan Kerja Sedang.  

Inulin jenis ini merupakan kombinasi insulin jenis cepat dan 

menengah. Awal kerja dan kekuatannya tergantung dariproporsi 

komponen insulin kerja cepatnya, sedangkan untuk lama kerjanya 

sampai 24 jam. Insulin yang beredar di Indonesia adalah mixtard 

230/70 dan humulin 30/70. 

4)  Insulin Kerja Panjang  

Mempunyai kadar zink yang tinggi untuk memperpanjang waktu 

kerjanya. Termasuk dalam jenis ini adalah ultra lente dan PZI. Saat 
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ini baru beredar insulin glardgine yang dapat memenuhi kebutuhan 

basal selama 24 jam tanpa adanya efek puncak, yaitu insulin lantis 

(Suyono, 2004). 

b.  Obat Hipoglikemia Oral 

       Berdasarkan cara kerjanya obat hipoglikemia oral dibagi menjadi 

3 golongan : 

1)  Pemicu Sekresi Insulin 

a)   Sulfonilurea 

Obat golongan ini merupakan pilihan untuk pasien diabetes 

dewasa baru dengan berat badan normal dan kurang serta tidak 

pernah mengalami ketoasidosis sebelumnya. Sulfonilurea 

sebaiknya tidak diberikan pada penyakit hati, ginjal dan tiroid. 

b)  Glinid 

Glinid merupakan obat generasi baru yang kerja sama dengan 

sulfonilurea dengan meningkatkan sekresi insulin fase pertama. 

Golongan ini terdiri dari 2 macam obat yaitu replaginid yang 

merupakan derivat asam benzoat dan nateglinid yang 

merupakan derivat dari fenilananin. Repaglinid diabsorbsi 

dengan cepat setelah pemberian secara oral dan diekskresi 

secara cepat melalui hati. Efek samping obat yang dapat terjadi 

pada obat ini adalah keluhan gastrointestinal. Sedangkan pada 

nateglinid diabsorbsi cepat setelah pemberian oral dan 

diekskresi terutama melaui urin. Efek samping yang dapat 
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terjadi pada penggunaan obat ini adalah keluhan infeksi saluran 

pernapasan atas. 

2)  Penambahan Sensitivitas terhadap Insulin 

a)   Biguanid 

Biguanid tidak merangsang sekresi insulin dan menurunkan 

kadar glukosa darah sampai normal (euglikemia) serta tidak 

pernah menyebabkan hipoglikemia, misalnya metformin. 

Metformin ini berbeda dengan golongan sulfonilurea karena 

tidak meningkatkan sekresi insulin, sehingga tidak dapat 

menyebabkan hipoglikemia, tidak menaikkan berat badan dan 

kadang dapat menurunkan berat badan. Metformin memilki 

fungsi salah satunya yaitu menurunkan produksi glukosa hati 

dengan jalan mengurangi glikogenolisis dan glukoneogenesis. 

b)  Thiazolidindion 

 Thiazolindindion adalah golongan obat baru yang mempunyai 

efek farmakologis meningkatkan sensitifitas insulin. Golongan 

ini bekerja meningkatkan glukosa disposal pada sel dan 

mengurangi produksi glukosa di hati. Thiazolidindion berikatan 

pada peroxisome proliferator activated receptor gamma

(PPAR) suatu reseptor inti di sel otot dan sel lemak. Contoh 

obat golongan ini adalah pioglitazon dan rosiglitazion. 

Pioglitazon memiliki efek resistensi insulin dengan 

meningkatkan jumlah pentranspor glukosa yang 
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mengakibatkan peningkatan ambilan glukosa di perifer, 

sedangkan rosiglitazon memiliki cara kerja yang hampir sama 

dengan pioglitazon. Memiliki efek hipoglikemik yang cukup 

baik jika dikombinasikan dengan metformin walaupun saat ini 

belum beredar di Indonesia . 

3)   Penghambat Alfa Glukosidase/ Acarbose 

Acarbose merupakan suatu penghambat enzim alfa glukosidase  

yang terletak pada dinding usus halus. Acarbose juga menghambat 

alfa-amilase pankreas yang berfungsi dapat mengurangi 

peningkatan kadar glukosa post prandial. Obat ini merupakan obat 

oral yang diberikan dengan dosis 150-160 mg/hari. Obat ini hanya 

mempengaruhi kadar glukosa darah pada waktu makan dan tidak 

mempengaruhi kadar glukosa setelah itu. Efek samping obat ini 

adalah mual, diare dan akan berkurang setelah pengobatan yang 

lama 

 (Soegondo, 2005). 

4.  Hipertensi 

a.  Definisi 

       Nama hipertensi berasal dari nama latin yaitu hyper yang berarti 

super dan tensio yang berarti tekanan atau tegangan. Selain itu juga 

digunakan istilah High Blood Pressure yang berarti tekanan darah 

tinggi (Siauw, 1994). 
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       Hipertensi dapat didefinisikan sebagai suatu tingkat tekanan darah 

tertentu, yaitu tingkat tekanan darah tersebut dengan memberikan 

pengobatan akan menghasilkan lebih banyak manfaat dibandingkan 

dengan tidak memberikan pengobatan (Susalit, dkk., 2001). 

b. Diagnosis 

       Diagnosis hipertensi biasanya ditandai dengan berbagai gejala 

seperti, cepat marah, sering pusing, sukar tidur bahkan jika dalam 

tahap yang lebih berat bisa terdapat gejala gangguan penglihatan, gagal 

jantung, bahkan sampai gagal ginjal. Diagnosa dapat dipastikan 

dengan berbagai faktor yaitu : 

1) Riwayat Hipertensi 

Kebanyakan kasus hipertensi terutama hipertensi primer 

didapatkan riwayat hipertensi dalam keluarga meskipun belum 

dapat memastikan diagnosis. Jika didapatkan riwayat hipertensi 

pada kedua orang tua dugaan terhadap hipertensi primer akut. 

Sebagian besar hipertensi primer terjadi pada usia 25-45 tahun dan 

hanya 20% terjadi di bawah usia 20 tahun dan diatas 50 tahun. 

2) Adanya penyakit lain yang memicu hipertensi seperti diabetes 

melitus dan penyakit ginjal. 

3) Faktor-faktor risiko untuk terjadinya hipertensi seperti rokok, 

alkohol, faktor stress, dan berat badan (Susalit, dkk., 2001). 

c.   Klasifikasi Hipertensi 
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1)  Hipertensi Primer 

Hipertensi primer belum diketahui penyebabnya dengan jelas. 

Berbagai faktor diduga turut berperan sebagai penyebab hipertensi 

primer, seperti bertambahnya umur, stress psikologis, dan 

keturunan (genetik). Sekitar 90% pasien hipertensi diperkirakan 

termasuk golongan hipertensi primer. 

2)  Hipertensi Sekunder 

Pada hipertensi sekunder penyebab dan patofisiologi dapat 

diketahui, sehingga dapat dikendalikan dengan obat-obatan atau 

pembedahan. Adapun beberapa penyebab dari hipertensi sekunder 

dapat dijabarkan sebagai berikut: 

a)  Penyakit-penyakit ginjal antara lain: diabetes, glomerulonefritis, 

pielonefritis, tumor-tumor ginjal, penyulut batu ginjal, luka 

yang mengenai ginjal dan terapi radiasi yang mengenai ginjal. 

b)   Kelainan endokrin antara lain : obesitas, sindrom cushing, dan 

feokromositoma. 

c) Obat-obatan, antara lain: kontrasepsi oral, kortikosteroid, 

siklosporin, eritropoetin, dan penyalahgunaan alkohol. 

d)  Penyebab lainnya, misalnya: preklamasia pada kehamilan dan 

keracunan timbal akut (Karyadi, 2002). 

       Menurut Seventh Report of the Joint National Committee on 

Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood 

Pressurre (2004) Amerika Serikat, klasifikasi tekanan darah 
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berdasarkan tingginya tekanan darah untuk penderita usia dewasa 

dapat dijabarkan pada tabel 1 berikut: 

Tabel 1.   Klasifikasi Tekanan Darah untuk Orang Dewasa 

                                                      

Keterangan: 
   SBP  : systolic blood pressure
   DBP : diastolic blood pressure

 (JNC VII). 

5.   Obat Antihipertensi 

a.   Diuretika 

       Diuretika bekerja dengan cara meningkatkan pengeluaran garam 

dan air oleh ginjal hingga volume darah dan tekanan darah menurun 

serta dapat berpengaruh langsung terhadap pembuluh darah, yakni 

penurunan kadar Na membuat dinding lebih kebal terhadap 

noradrenalin, hingga daya tahannya berkurang. Sedangkan efek 

hipotensifnya relatif ringan dan tidak meningkat dengan memperbesar 

dosis (Tjay dan Rahardja, 2002). 

            Golongan obat diuretik antara lain:  

1) Diuretik golongan tiazid: bendrofluazid, klortalidon, 

hidroklortiazid, indapamid, metolazon, xipamid 

Blodd Pressure 
Clasification 

SBP
mmHg 

DBP 
mmHg

Normal < 120 and < 80 
Prehipertension 120-139 Or 80-89 
Stage 1 
Hipertension 

140-159 Or 90-99 

Stage 2  
Hipertension 

 160 or  100 
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2) Diuretik kuat: furosemid, bumetanid, torasemid 

3) Diuretik hemat kalium: amilorid hidroklorida, spironolakton 

4) Diuretik merkuri: mersalil 

5) Diuretik osmotik: manitol 

6) Diuretik penghambat enzim anhidrase karbonik: asetazolamid, 

dorzolamid 

7) Kombinasi diuretika 

       Disamping penambahan satu golongan diuretika pada diuretika 

lain, kekhawatiran terjadinya hipokalemia atau ketidakpatuhan pasien 

meningkatkan penggunaan kombinasi dengan diuretika hemat kalium. 

Bila digunakan untuk hipertensi, dosis tiazid yang digunakan 

merupakan dosis rendah. 

b.   Antagonis Adrenoreseptor (Alfa Blocker)

       Zat-zat ini memblok reseptor-alfa adrenergik yang terdapat di otot 

polos pembuluh (dinding) khususnya di pembuluh kulit dan mukosa. 

Untuk pengobatan hipertensi, golongan obat ini dapat digunakan 

besama obat antihipertensi lain (Anonim, 2000a ).

c.   Penghambat Enzim Pengubah Angiotensin (ACE Inhibitor)

       Obat-obat golongan ini bekerja sebagai vasolidator dan 

menurunkan resistensi perifer dengan menghambat kerja Angiotensin-

converting enzyme (ACE). Selain itu juga berperan dalam perubahan 

angiotensin I menjadi angiotensin II, kemudian angiotensin II 
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menyebabkan sintesis dan sekresi aldosteron, sehingga meningkatkan 

tekanan darah melalui vasokonstriksi. 

d.   Penghambat Adrenoreseptor  (Beta Blocker)

       Obat-obat golongan ini memiliki sifat kimia yang sangat mirip 

dengan zat B-adregenik isoprenalin. Khasiat utamanya adalah anti-

adregenik dengan jalan menempati secara bersaing resptor B-

adregenik. Blokade resptor ini mengakibatkan penurunan kuat aktivitas 

adrenalin dan noradrenalin (Tjay dan Rahardja, 2002). 

       Beberapa beta-blocker larut dalam lemak dan beberapa lainnya 

larut dalam air. Karena larut air maka beta-blocker sulit masuk ke 

dalam otak sehingga kurang menimbulkan efek gangguan dan mimpi 

buruk. Oleh karena itu beta-blocker yang larut dalam air tersebut 

diekskresi oleh ginjal dan terakumulasi pada gangguan ginjal, sehingga 

seringkali diperlukan pengurangan dosis (Anonim, 2000b).

e. Calcium Channel Blocker (CCB)/ Antagonis Kalsium 

       CCB 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 saraf. 

Berkurangnya kadar kalsium bebas di dalam sel-sel tersebut 

menyebabkan berkurangnya kontraksi otot polos pembuluh darah 

(vasodilatasi), kontraksi otot jantung (isotropik negatif), serta 

pembentukan dan konduksi impuls dalam jantung. 
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       Efek samping yang umum terjadi pada penggunaan golongan obat 

ini antara lain gangguan lambung, hipotensi (penurunan tekanan darah) 

akibat vasodilatasi (pelebaran pembuluh darah) imun. Pada keadaan 

hipotensi hebat, pemberian obat golongan ini tidak dianjurkan, karena 

mempunyai resiko terjadinya serangan angina dan infark jantung. 

Golongan obat CCB yang bekerja lama (long-term) sering digunakan 

untuk pengobatan awal hipertensi. Golongan obat ini antara lain 

nifepidin, verapamil, diltiazem (Karyadi, 2002). 

f.    Antagonis Reseptor Angiotensin II 

       Obat-obat golongan in sangat mirip dengan ACEI, tapi tidak 

menghambat pemecahan bradikin dan kinin-kinin lainnya, sehingga 

tampaknya tidak menimbulkan batuk kering persisten yang biasanya 

mengganggu terapi dengan penghambat ACEI, sehingga obat-obat 

golongan ini merupakan alternatif yang berguna untuk pasien yang 

harus menghentikan penghambat ACEI akibat batuk yang persisten 

(Anonim, 2000b).

g.   Vasodilator 

       Obat golongan ini bekerja langsung pada pembuluh darah dengan 

cara relaksasi otot polos yang akan mengakibatkan penurunan 

resistensi pembuluh darah dan akan diikuti oleh peninggian aktivitas 

simpatik. Peninggian aktivitas simpatik ini akan menimbulkan 

takikardia dan peninggian kontraktilitas otot miokard yang akan 

mengakibatkan peningkatan curah jantung  (Suyono, 2005). 
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       Vasolidator adalah zat-zat yang berkhasiat vasolidatasi langsung 

terhadap arteriola dan dengan demikian menurunkan tekanan darah 

tinggi. Penggunaan obat ini sebagai obat-obat pilihan ketiga, terutama 

bersama dengan beta-bloker dan diuretikum, bila kombinasi dengan 

kedua obat terakhir kurang memberikan hasil (Anonim, 2000b).

6.  Hipertensi pada Diabetes Melitus 

       Penderita diabetes melitus dengan hipertensi memerlukan perhatian 

khusus dalam pengobatan hipertensinya karena kebanyakan obat hipertensi 

mempengaruhi metabolisme glukosa dan berefek sampingan terhadap 

kenaikan gula darah penderita. Obat golongan ACE inhibitor merupakan 

pilihan yang cocok untuk penderita diabetes, karena obat golongan ini 

tidak menimbulkan efek negatif terhadap metabolisme glukosa dan lemak, 

dan juga menurunkan tekanan pembuluh darah ginjal, sehingga dapat 

mencegah terjadinya kelainan ginjal lebih lanjut akibat penyakit diabetes 

(Karyadi, 2002). 

Final Report of the Working Group on Hypertension in Diabetic

mengemukakan klasifikasi hipertensi pada diabetes sebagai berikut: 

a.   Hipertensi dengan penyebab yang mungkin dapat dioperasi : 

1)   Sindrom cushing 

2)   Feokromositoma 

3)   Hiperaldosteronisme primer 

4)   Uropati obstruktif 

5)   Koartasio aorta 
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6)    Stenosis arteri renalis 

b.  Tanpa disertai Nefropati : 

1) Hipertensi esensial 

2) Hipertensi sistolik terisolasi 

c.  Disertai Nefropati : Hipertensi renal 

d.  Disertai Neuropati: Hipertensi baring dengan Hipotensi ortostatik 

Tujuan pengobatan hipertensi pada diabetes adalah untuk mengurangi 

morbiditas dan mortalitas akibat hipertensi sendiri serta akibat 

diabetesnya. Obat antihipertensi yang ideal untuk penyandang DM 

sebaiknya memenuhi syarat-syarat: 

a. Efektif menurunkan tekanan darah 

b. Tidak mengganggu toleransi glukosa atau mengganggu respons 

terhadap hipo-hiperglikemia 

c. Tidak mempengaruhi fraksi lipid 

d. Tidak menyebabkan hipotensi postural, tidak mengurangi aliran darah 

tungkai, tidak meningkatkan risiko impotensi 

e. Bersifat kardio-protektif dan reno-protektif 

(Bakrie, dkk., 2004). 

Berikut merupakan tabel 2 yang menampilkan standar pemilihan obat 

antihipertensi bagi pasien DM : 
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Tabel 2 :  Standar Pemilihan Obat Antihipertensi pada Pasien DM  
dengan Penyakit Penyerta Hipertensi 

Recommended Drugs Compelling  
Indicator

D
IU

R
ET

IC

B
B

A
C

EI

A
R

B
 

C
C

B
 

A
LD

O
 A

N
T Clinical Trial Basis 

Heart failure       ACC/AHA Heart Failure 
Guideline, 132 MERIT-HF,133

COPERNICUS,134 CIBIS, 135

SOLVD,136 AIRE,137

TRACE,138 ValHEFT,139

RALES,140 CHARM141

Postmycocardial 
infarction 

      ACC/AHA Post-MI 
Guideline,142 BHAT,143

SAVE,144 Capricorn,145 

EPHESUS146

High coronary 
disease risk 

      ALLHAT,109 HOPE,110

ANBP2,112 LIFE,102

CONVINCE,101

EUROPA,114 INVEST,147

Diabetes       NKF-ADA Guideline,88-89 

UKPDS,148 ALLHAT109

Chronic kidney 
disease 

      NKF Guideline,89 Captopril 
Trial,149 RENAAL, 150

IDNT,151 REIN,152 AASK153

Reccurent stroke 
prevention 

      PROGRESS111

         (JNC VII, 2004) 

Keterangan: 
AASK, African Study of Kidney Disease and Hypertension; ACC/AHA, American College of 

Cardiology/American Heart Association; ACEI,  angiotensin converting enzym inhibitor; AAAAA; AIRE, 
Acute Infarction Ramipril Efficacy;  Aldo ANT,  aldosterone antagonis; ALLHAT, Antihypertensive and 
Lipid-Lowering Treatment to Prevent Heart Attack Trial;  ANBP2, Second Australian National Blood 
Pressure Study; ARB, angiosten receptor blocker; BB, bete blocker; BHAT, -Blocker Heart Attack Trial; 
Capricorn, Carvedilol Post-Infarct Survival Control in Left Ventricular Dysfunction; CCB, calcium channel 
blocker; CHARM, Candesartan in Heart Failure Assesment of Reduction in Mortality and Morbidity; CIBIS, 
Cardiac Insufficiency Bisoprolol Study ; CONVINCE, Controlled Onset Verapamil Investigation of 
Cardiovascular End Points; COPERNICUS, Carvedilol Prospective Randomized Cumulative Survival Study; 
EPHESUS, Eplerenone Post-Acute Myocardial Infarction Heart Failure Efficacy and Survival Study; 
EUROPA, European Trial on Reduction of Cardiac Events with Perindropil in Stable Coronary Artery 
Disease; HOPE, Heart Outcomes Prevention Evaluation Study; IDNT, Irbesartan Diabetic Nephrophaty 
Trial; INVEST, The International Verapamil-Trandolapril Study; LIFE, Losartan Intervention for Endpoint 
Reduction in Hypertension Study; MERIT-HF, Metoprolol CR/ XL Randomized Intervention Trial in 
Congestive Heart Failure; NKF-ADA, National Kidney Foundation-American Diabtetes Association; 
PROGRESS, Peridopril Protection against Recurrent Stroke Study; RALES, Randomized Aldactone 
Evaluation Study; REIN, Ramipril Efficacy in Nephropathy Study; RENAAL, Reduction of Endpoints in Non-
Insulin Dependent Diabetes mellitus with the Angiotensin II Antagonist Losartan Study; SAVE, Survival and 
Ventricular Enlargement Study; SOLVD, Studies of Left Ventricular Dysfunction; TRACE, Trandolopril 
Cardiac Evaluation Study; UKPDS, United Kingdom Prospective Diabetes Study; ValHEFT, Valsartan Heart 
Failure Trial 
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Dalam pengobatan hipertensi pada pasien DM dengan penyakit 

penyerta hipertensi, sebagian besar memerlukan dua jenis obat atau 

bahkan lebih untuk mencapai kontol tekanan darah normal. Dapat dilihat 

pada tabel diatas bahwa obat yang direkomendasikan bagi pasien DM 

antara lain golongan obat diuretik tiazid, beta blocker, ACE inhibitor 

(ACEI), ARB dan calcium channel  blocker (CCB). 

a. Diuretik Tiazid 

       Diuretik tiazid cukup bermanfaat dalam pengobatan diabetes, baik 

digunakan sendiri atau sebagai bagian dari tata cara pengobatan 

kombinasi. Dalam penggunaan golongan obat ini kecil kemungkinan 

bisa memperparah hiperglikemia serta tidak menghasilkan peristiwa 

kardiovaskular  bila dibandingkan dengan pengobatan lain. 

b. ACE Inhibitor (ACEI)

       Terapi dengan menggunakan obat golongan ACEI merupakan 

komponen yang penting dari sebagian besar tata cara dalam mengelola 

atau mengontrol tekanan darah pada pasien DM. ACEI dapat 

digunakan secara tunggal untuk menurunkan tekanan darah tetapi akan 

lebih efektif saat dikombinasikan dengan diuretik tiazid atau obat 

antihipertensi lainnya. ADA (American Diabetes Association) telah 

merekomendasikan ACEI bagi pasien DM yang berusia diatas 55 

tahun. Dan juga merekomendasikan ACEI dan ARB untuk digunakan 

pada pasien DM tipe 2, Karena jenis obat ini dapat menunda efek yang 

memperburuk pada albumin. 
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c. Beta Blocker 

       Beta blocker dengan jenis beta-1 cukup bermanfaat dalam 

pengobatan diabetes sebagai bagian dari terapi multi obat. Meskipun 

beta blocker dapat menyebabkan efek yang merugikan terhadap kadar 

glukosa dalam pengobatan DM. Dan juga dapat menghambat sekresi 

insulin serta menimbulkan gejala hipoglikemia. Masalah-masalah ini 

dapat diatur yaitu dengan pemakaian obat golongan beta blocker 

kardioselektif (obat yang tidak dimetabolisme di hati dan tidak masuk 

ke otak) seperti atenolol. 

d. Calcium Channel Blocker  (CCB) 

       CCB dapat berguna dalam pengobatan DM sebagai bagian  untuk 

mengontrol tekanan darah. Golongan obat amlodipin merupakan obat 

yang cukup efektif seperti chlorlatidon 

(Anonim, 2004). 


