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ABSTRAK 
 

Preeklampsia merupakan penyakit yang paling banyak diderita oleh ibu hamil dengan usia 
kehamilan lebih dari 20 minggu yang disertai proteinuria dan merupakan salah satu penyebab 
utama kematian ibu dalam bidang obstetrik. Penelitian ini bertujuan mengetahui gambaran dan 
mengevaluasi penggunaan antihipertensi di RSU X Delanggu Periode 2009-2010. 

Penelitian ini merupakan penelitian non eksperimental yang dilakukan secara 
observasional dan datanya diambil secara retrospektif. Sampel penelitiannya adalah pasien 
preeklampsia yang menjalani rawat inap dengan atau tanpa penyakit penyerta di RSU X Delanggu 
Periode 2009-2010 yang diambil dengan teknik purposive sampling. Data dianalisis secara 
diskriptif non analitik untuk mengetahui gambaran pengobatan dan ketepatan penggunaan 
antihipertensi meliputi kriteria tepat indikasi, tepat pasien, tepat obat, dan tepat dosis yang 
dibandingkan dengan Prosedur Tetap Diagnosis dan Terapi RSU X Delanggu Tahun 2001. 

Dari 110 pasien preeklampsia terdapat 99 pasien yang memenuhi kriteria inklusi yakni 30 
kasus (30,30%) preeklampsia ringan  dan 69 kasus (69,70%) preeklampsia berat. Antihipertensi 
yang paling banyak digunakan untuk terapi preeklampsia adalah nifedipin sebanyak 87,88% dan 
yang paling sedikit adalah diltiazem sebesar 1,03% dari jumlah pasien preeklampsia. Sedangkan 
pada evaluasi penggunaan antihipertensi didapatkan hasil 69,70% tepat indikasi; 63,64% tepat 
pasien; 47,47% tepat obat; dan 97,98% tepat dosis. 
 
Kata kunci : preeklampsia, antihipertensi, RSU X Delanggu 
 

ABSTRACT 
 

Preeclampsia is a disease that is most suffered by many pregnant women with gestational 
age more than 20 weeks with proteinuria and is one of the major causes of maternal mortality in 
obstetrics. This study aims to describe and evaluate the use of antihypertensives in Hospital X 
Delanggu in period 2009-2010. 

This study is a non experimental and retrospective study. The sample in this study were 
preeclampsia patients with or without co-morbidities that hospitalized in Hospital X Delanggu in 
period 2009-2010, adopted by a purposive sampling technique. The data taken were analyzed by 
descriptive non analytical to describe treatment and accuracy of the use antihypertensive included 
correct indication, correct patient, correct drug, and correct dose compared with the Standard 
Operating Procedure Diagnosis and Treatment of Hospital X Delanggu in 2001. 

Of the 110 preeclamsia patients, there are 99 patients fulfilled inclusion criteria, consisting 
of 30 cases of mild preeclampsia and 69 cases of severe preeclampsia. The most Antihypertensive 
that used for preeclampsia patients treatment is nifedipin (87,88%) and the least one is diltiazem 
(1,03%). The evaluation of the use of antihypertensive show that 69,70% were correct indication; 
63,64% were correct patients; 47,47% were correct medication, and 97,98% were correct dose. 

 
Key words: preeclampsia, antihypertensives, Hospital X Delanggu 
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I. PENDAHULUAN 
Sampai saat ini angka kematian ibu 

(AKI) melahirkan tidak dapat menurun seperti 
yang diharapkan, menurut Roeshadi (2006) 
terdapat tiga penyebab utama kematian ibu 
dalam bidang obstetri antara lain pendarahan 
45%, infeksi 15%, dan hipertensi dalam 
kehamilan (preeklampsia) 13%. Di Amerika 
Serikat preeklampsia tetap menjadi penyebab 
utama kematian ibu yang kedua (setelah 
penyakit tromboemboli) sekitar 15% dari seluruh 
kematian, bahkan diperkirakan 50.000 kematian 
maternal di seluruh dunia disebabkan oleh 
eklampsia (Pangemanan, 2002). Preeklampsia 
merupakan hipertensi pada ibu hamil, biasanya 
setelah 20 minggu kehamilan, dimana terjadi 
peningkatan tekanan darah yakni >140/90 
mmHg dengan dibarengi peningkatan 
proteinuria, edema atau keduanya (Sanseen, 
2008). 

Obat dapat menembus sawar uri dan 
bisa menyebabkan efek yang berbahaya pada 
janin, (Aslam, 2003) Selama trimester pertama, 
obat dapat menyebabkan cacat lahir 
(teratogenesis), dan resiko terbesar adalah 
kehamilan 3-8 minggu. Selama trimester kedua 
dan ketiga, obat dapat mempengaruhi 
pertumbuhan dan perkembangan secara 
fungsional pada janin atau dapat meracuni 
plasenta (Depkes RI, 2006). Obat-obat 
teratogenik atau obat-obat yang dapat 
menyebabkan terbentuknya senyawa 
teratogenik dapat merusak janin dalam 
pertumbuhan, maka penggunaan obat pada 
wanita hamil perlu berhati-hati (Depkes RI, 
2006). 

Dasar inilah yang mendorong 
dilakukannya penelitian tentang evaluasi 
penggunaan antihipertensi pada pasien 
preeklampsia yang diharapkan dapat memacu 
penelitian lebih lanjut dan akhirnya dapat 
digunakan sebagai dasar perbaikan system 
penggunaan obat pada penderita preeklampsia 
yang lebih baik. 

 
II. METODE PENELITIAN 
A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian non 
eksperimental dan dilakukan secara 
observasional yang datanya diambil secara 
retrospektif dan dianalisis secara diskriptif non 
analitik. 
B. Alat dan Bahan 

Alat yang digunakan untuk analisis data 
antara lain : Prosedur Tetap Diagnosis dan 
Terapi RSU X Delanggu Tahun 2001, Drug 

Information Handbook (DIH) for Nursing Tahun 
2011, Informatorium Obat Nasional Indonesia 
2008 dan MIMS edisi 10 2010/2011. 

Sedangkan bahan penelitian yaitu kartu 
rekam medik yang berisi nomor rekam medik, 
nama, umur pasien, umur kehamilan, riwayat 
kehamilan, gejala-gejala penyakit (tekanan 
darah, proteinuria, dan atau edema), obat yang 
diberikan (jenis, dosis, dan frekuensi), riwayat 
penyakit terdahulu jika ada. 
C. Jalannya Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan beberapa 
tahapan antara lain: 
1. Pembuatan Proposal dan Perijinan 

Perijinan penelitian dimulai dengan 
mengajukan surat ijin penelitian dari Fakultas 
Farmasi UMS yang ditujukan kepada Direktur 
RSU X Delanggu. 
2. Observasi 

Observasi dilakukan ke unit rekam medis 
bagian rawat inap rumah sakit untuk mengetahui 
jumlah pasien preeklampsia yang menjalani 
rawat inap di RSU X Delanggu Periode 2009-
2010. 
3. Pengumpulan data penelitian di bagian 

rekam medik RSU X Delanggu periode 
2009-2010, dimana sampel penelitian 
diambil dengan teknik purposive sampling 
yaitu berdasarkan kriteria inklusi yang telah 
ditetapkan. Hal yang menjadi kriteria inklusi 
adalah : 

a. Pasien preeklampsia yang menjalani rawat 
inap dengan atau tanpa penyakit penyerta di 
RSU X Delanggu Periode 2009-2010. 

b. Menerima pengobatan antihipertensi. 
c. Data rekam medik lengkap sekurang-

kurangnya meliputi : tekanan darah, 
proteinuria dan atau edema, dan obat yang 
diberikan (jenis dan dosis). 

Sampel yang terkumpul dikelompokkan 
berdasarkan karakteristik pasien dan berat 
ringannya preeklampsia, untuk mengetahui 
gambaran pengobatan dan mengevaluasi 
obat antihipertensi meliputi tepat indikasi, 
tepat obat, tepat pasien, tepat dosis, 
selanjutnya akan dibandingkan dengan 
standar yang digunakan. 

D. Analisis Data 
Analisis data dilakukan secara diskriptif 

non analitik dengan pengambilan data 
secara retrospektif. Data dibandingkan 
dengan standar yang digunakan yakni 
Prosedur Tetap Diagnosis dan Terapi RSU 
X Delanggu Tahun 2001 dan Drug 
Information Handbook (DIH) for Nursing 
Tahun 2011 untuk mengevaluasi ketepatan 
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dosisnya. Hasil penelitian berupa data 
kualitatif dan data kuantitatif. Data kulitatif 
digunakan untuk mengetahui gambaran 
penatalaksanaan terapi pada pasien 
preeklampsia. Data kuantitatif dinyatakan 
dalam persentase tepat indikasi, tepat 
pasien, tepat obat, dan tepat dosis. 

1. Tepat indikasi adalah kesesuaian pemilihan 
obat berdasarkan diagnosis dan gejala 
preeklampsia selanjutnya dibandingkan 
dengan standar pengobatan yang 
digunakan. Persentase tepat indikasi 
merupakan jumlah kasus yang tepat indikasi 
dibagi banyaknya pasien dalam penelitian x 
100%. 

2. Tepat pasien adalah pemilihan obat yang 
disesuaikan dengan kondisi fisiologis dan 
patologis pasien yang tercantum dalam 
rekam medis terhadap ada atau tidaknya 
kontraindikasi kepada pasien secara 
individu. Persentase tepat pasien 
merupakan jumlah kasus yang tepat pasien 
dibagi banyaknya pasien dalam penelitian x 
100%. 

3. Tepat obat adalah pemilihan obat 
berdasarkan data obat yang tertera pada 
kartu rekam medis dibandingkan dengan 
standar pengobatan yang digunakan. 
Persentase tepat obat merupakan jumlah 
kasus yang tepat obat dibagi banyaknya 
pasien dalam penelitian x 100%. 

4. Tepat dosis adalah pemberian obat 
disesuaikan ukuran dan frekuensi 

pemberian yang tertulis dalam kartu rekam 
medis dibandingkan dengan standar 
pengobatan yang digunakan. Persentase 
tepat dosis merupakan jumlah kasus yang 
tepat dosis dibagi banyaknya pasien dalam 
penelitian x 100%. 

 
III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada tahun 2009-2010 jumlah pasien 
preeklampsia yang menjalani rawat inap di RSU 
X Delanggu sebanyak 110 pasien dan yang 
masuk dalam kriteria inklusi sebanyak 99 pasien 
yang terdiri dari 69 kasus preeklampsia berat 
dan 30 kasus preeklampsia ringan. 

 
A. Karakteristik Pasien 
1. Usia Ibu Hamil 

Salah satu faktor yang mempengaruhi 
preeklampsia adalah usia ibu >35 tahun atau 
<20 tahun (Bobak,2000). Ibu muda pada saat 
hamil sering mengalami ketidakteraturan 
tekanan darah dan tidak memperhatikan 
kehamilannya didukung psikisnya yang belum 
siap menghadapi kehamilan maka 
mengakibatkan terjadinya hipertensi (Bobak, 
2000). Sedangkan pada ibu hamil usia >35 
tahun terjadi perubahan akibat penuaan organ-
organ dan penurunan kondisi fisik seperti 
penurunan fungsi hati, peningkatan tekanan 
darah yang mengakibatkan preeklampsia pada 
saat kehamilan (Bobak, 2000). 

 
Tabel 1. Distribusi usia ibu hamil penderita preeklampsia di Instalasi Rawat Inap RSU X Delanggu periode 2009-

2010 
Usia (tahun) Jumlah Kasus Persentase (%) 

< 20 4 4,04 
21-25 26 26,26 
26-30 25 25,26 
31-35 17 17,17 
36-40 20 20,20 
≥ 41 7 7,07 

Jumlah 99 100 
 
Pada tabel 1 ditunjukkan pasien 

preeklampsia di RSU X Delanggu periode 2009-
2010 pada usia < 20 tahun sebanyak 4 kasus 
(4,04%). Sedangkan umur > 35 tahun  sebesar 
27 kasus (27,27%), hal ini tidak sesuai teori 
diatas karena preeklampsia justru paling banyak 
terjadi pada usia produktif (21-35 tahun) yakni 
sebanyak 68 kasus (68,69%). 

 
 
 
 

2. Usia Kehamilan 
Preeklampsia sering terjadi pada kehamilan 
aterm karena perubahan plasenta normal akibat 
tuanya kehamilan seperti menipisnya sinsitium 
dan menebalnya dinding pembuluh darah 
(Wiknjosastro, 2005). Hal ini sesuai dengan teori 
iskemia implantasi plasenta bahwa kejadian 
preeklampsia semakin meningkat dengan makin 
tuanya usia kehamilan, tepatnya diatas usia 
kehamilan 20 minggu (Manuaba, 1998). 
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Tabel 4. Usia kehamilan penderita preeklampsia di Instalasi Rawat Inap RSU X Delanggu periode 2009-2010 
Usia Kehamilan  Jumlah Kasus Persentase (%) 

< 37 minggu (preterm) 20 20,20 
≥37 minggu (aterm) 77 77,78 

> 43 minggu (posterm) 2 2,02 
Jumlah 99 100 

 
Hasil penelitian ini semua kasus 

preeklampsia terjadi pada usia kehamilan >20 
minggu dan sesuai dengan teori diatas bahwa 
preeklampsia paling sering terjadi pada usia 
aterm (≥37 minggu) yakni sebanyak 77 kasus 
(77,78%). Tetapi juga terdapat 20 kasus 
(20,20%) pada usia prematur (28-36 minggu), 
dan 2 kasus (2,02%) pada usia kehamilan > 43 
minggu (posterm). 
3. Tindakan Kelahiran 

Tindakan obstetrik dilakukan dengan 
pengakhiran kehamilan karena dapat 
menghilangkan sebabnya dan mencegah 

eklampsia, bayi yang masih prematur 
penundaan pengakhiran kehamilan mungkin 
dapat menyebabkan eklampsia atau kematian 
janin. Pada preeklampsia ringan yang tidak 
membaik dengan tindakan konservatif maka 
pengakhiran kehamilan dilakukan walaupun 
janin masih prematur (Prawirohardjo, 2007). 
Pasien preeklampsia berat dengan usia 
kehamilan 32-34 minggu sebaiknya kelahiran 
dapat dipertimbangkan, jika usia kehamilan < 23 
minggu pasien sebaiknya diberi induksi 
persalinan untuk determinasi kelahirannya 
(Bobak, 2000). 

 
Tabel 3. Persentase jenis tindakan atau operasi pada penderita preeklampsia di Instalasi Rawat nap RSU X 

Delanggu periode 2009-2010 
Tindakan Kelahiran Jumlah Kasus Persentase (%) 

SC 49 49,50 
Induksi 14 14,14 

VE 6 6,06 
Spontan 14 14,14 
Stimulan 15 15,15 

CE 1 1,01 
Jumlah 99 100 

Keterangan: 
SC : Seksio Cesarea, VE : Vakum Ekstraksi, CE : Cunam Ekstraksi 
 

Pada tabel 3 ditunjukkan bahwa 
sebagian besar pasien preeklampsia melahirkan 
secara SC yakni sebanyak 49 kasus (49,50%), 6 
kasus (6,06%) secara VE, 15 kasus (15,15%) 
dengan stimulasi, dan yang paling sedikit 1 
kasus (1,01%) melahirkan secara CE. Pasien 
juga mendapat tindakan obstetrik dengan 
induksi dan spontan, masing-masing terjadi 
pada 14 kasus (14,14%). 

 
B. Data Penggunaan Obat 

Pada pasien preeklampsia ringan yang 
tidak bisa istirahat diberi sedatif hipnotik (PKU, 
2001), dan pada penelitian ini sedatif hipnotik 
yang paling banyak digunakan adalah 
alprazolam, yang lainnya adalah diazepam, dan 
fenitoin. Sedangkan pada penderita 
preeklampsia berat obat yang dapat diberikan 
untuk memperbaiki keadaan ibu dan janin 
adalah Magnesium Sulfat, antihipertensi, dan 
kortikosteroid seperti Dexamethasone atau 
Betamethasone untuk pematangan paru 
(Roeshadi, 2006). 

Magnesium Sulfat diberikan pada 49 
pasien preeklampsia di Rumah Sakit tersebut, 
sedangkan kortikosteroid yang digunakan 

adalah Deksametason dan Metilprednisolon 
pada 17 pasien. Antihipertensi yang digunakan 
untuk terapi utama preeklampsia antara lain 
captopril, lisinopril, metildopa, diltiazem, 
amlodipin,furosemid, HCT dan yang paling 
banyak digunakan adalah nifedipin. Diuretik 
disini selain untuk antihipertensi bisa digunakan 
untuk penanganan udem karena dapat 
memobilisasi cairan udem dengan cara 
menurunkan volume ekstraseluler dan plasma 
sehingga terjadi penurunan curah jantung dan 
penurunan tekanan darah (Yusuf, 2008). Pasien 
juga diberi obat-obat lain sesuai dengan keluhan 
dan kondisi pasien seperti elektrolit dan mineral, 
antibiotik, vitamin, analgetik, antitukak, 
antianemia, dan oksitosik. 

 
C. Evaluasi Ketepatan Penggunaan 

Antihipertensi 
1. Tepat Indikasi 

Ketepatan pemberian antihipertensi 
yang disesuaikan dengan kondisi klinis 
berdasarkan diagnosis dan keluhan pasien. 
Pada tabel 4 ditunjukkan bahwa terdapat 69 
kasus (69,70%) tepat indikasi karena 
antihipertensi diberikan pada pasien 
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preeklampsia berat sesuai dengan indikasinya 
menurut Protap Diagnosis dan Terapi RSU X 
Delanggu tahun 2001 yakni antihipertensi 
diberikan apabila tekanan darah sistolik  ≥160 
mmHg atau diastolik  ≥110 mmHg. Sedangkan 
pada tabel 5 ditunjukkan bahwa terdapat  30 

kasus (30,30%) tidak tepat indikasi, hal ini 
dikarenakan antihipertensi seperti nifedipin, 
furosemid, diltiazem dan captopril diberikan 
pada pasien preeklampsia ringan yakni dengan 
tekanan darah <160/110 mmHg. 

Tabel 4. Persentase penggunaan antihipertensi kategori tepat indikasi pada pasien preeklampsia rawat inap di RSU X 
Delanggu Periode 2009-2010 

Tekanan darah No. Kasus Alasan Jumlah Persentase (%) 

≥160/110 mmHg) 

1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12,16,17,18, 
19,21,22,23,24,25,26,27,28,30,31, 
32,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44, 
45,46,47,48,49,50,51,52,53,55,56, 
57,58,61,62,63,64,65,66,67,70 
,72,73,74,75,78,80,81,82,83,87,92,97 

Antihipertensi diberikan 
kepada pasien 
preeklampsia berat (TD 
≥160/110 mmHg) 

69 69,70 

 
Tabel 5. Persentase penggunaan antihipertensi kategori tidak tepat indikasi pada pasien preeklampsia rawat inap di RSU X 

Delanggu Periode 2009-2010 

Tekanan darah No. Kasus Alasan Jumlah Persentase (%) 

<160/110 mmHg) 
5,13,14,15,20,29,33,34,54,59,60,68, 
69,71,76,77,79,84,85,86,88,89,90,91 
,93,94,95,96,97,98,99 

Antihipertensi diberikan pada  
pasien preeklampsia ringan 
(TD <160/110 mmHg) 

30 30,30 

 
2. Tepat Pasien 

Ketepatan pasien dilihat dari pemilihan 
antihipertensi yang disesuaikan dengan kondisi 
fisiologis dan patologis pasien, yakni ibu hamil 
dan dilihat ada tidaknya kontraindikasi obat 
terhadap ibu hamil. Pada penelitian ini 
ketepatan pasien dalam penggunaan 
antihipertensi sebesar 63,64% (63 kasus), dapat 

dilihat pada tabel 6 pasien diberikan 
antihipertensi dari golongan diuretik (HCT dan 
furosemid) yang dalam kategori FDA termasuk 
kategori B dan C, CCB (nifedipin, amlodipin, dan 
diltiazem) termasuk kriteria C, dan alfa 2 agonis 
(metildopa) termasuk kriteria B. Sehingga 
antihipertensi tersebut tidak kontraindikasi dan 
aman digunakan untuk ibu hamil. 

 
Tabel 6. Persentase penggunaan antihipertensi kategori  tepat pasien pada pasien preeklampsia rawat inap di RSU X 

Delanggu Periode 2009-2010 

Antihipertensi No. Kasus Alasan 
Jumlah 
Kasus 

Persentase 
(%) 

Nifedipin 

5,9,10,12,13,14,15,16,17,19,21,24,26,29,34, 
35,37,39,41,44,46,50,51,54,56,58,63,65,69 
,74,76,77,79,80,82,83,85,87,89,90,91,92,93 
,94,95,97,98 

Antihipertensi 
golongan 

CCB,diuretik, dan 
alfa 2 agonis 

tidak termasuk 
kategori D dan E 
sehingga aman 
untuk ibu hamil 

47 47,47 

Nifedipin dan metildopa 21,72 2 2,02 
Nifedipin dan furosemid 7,84 2 2,02 
Nifedipin,furosemid, 
dan amlodipin 2,8,11,38,96 5 5,05 
Nifedipin,amlodipin, 
dan metildopa 3,99 2 2,02 
Nifedipin,diltiazem, 
amlodipin 33 1 1,01 
Furosemid 71,88 2 2,02 
Furosemid dan amlodipin 70 1 1,01 
Furosemid,nifedipin, 
amlodipin,dan metildopa 52 1 1,01 

Jumlah 63 63,64 
 

Pada tabel 7 diatas ditunjukkan terdapat 
36 kasus (36,36%) tidak tepat pasien karena 33 
kasus diberikan captopril dan lisinopril dari 
golongan ACE Inhibitor dan 1 kasus masing-
masing diberikan atenolol dan propanolol dari 

golongan ß Bloker, dimana pada trimester 2 dan 
3 termasuk dalam kriteria D yang berisiko tinggi 
terhadap janin. Antihipertensi golongan ACE 
Inhibitor dapat merusak ginjal dan bersifat 
irreversibel pada janin, sedangkan Beta bloker 
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menyebabkan berkurangnya penyaluran darah 
ke plasenta sehingga dapat menghambat 

perkembangan janin (Tjay Rahardja, 2007). 

 
Tabel 7. Persentase penggunaan antihipertensi kategori tidak tepat pasien pada pasien preeklampsia rawat inap di RSU X 

Delanggu Periode 2009-2010 

Antihipertensi No. Kasus Alasan 
Jumlah 
Kasus 

Persentase 
(%) 

Captopril 1,4,22,23,25,27,28,31,32,36,40,42,43,45,47,48,49, 
53,55,57,59,60,61,62,64,66,67,68,75,78,81 

Antihipertensi gol. 
ACE Inhibitor dan 

Beta Bloker 
beresiko tinggi 
terhadap janin 

karena termasuk 
kategori D pada 
trimester 2 dan 3 

31 31,31 

Lisinopril 30,86 2 2,02 
Propanolol 6 1 1,01 
Atenolol 18 1 1,01 

Captopril dan 
propanolol 73 1 1,01 

Jumlah 36 36,36 
 

3. Tepat Obat 
Ketepatan obat dilihat dari pemilihan 

antihipertensi yang disesuaikan dengan standar 
yang digunakan, dilihat apakah merupakan Drug 
of Choice dari antihipertensi yang digunakan 
untuk pasien preeklampsia. Berdasarkan 

Prosedur Tetap Diagnosis dan Terapi X 
Delanggu tahun 2001, antihipertensi pilihan 
untuk terapi preeklampsia antara lain: nifedipin, 
klonidin, dan hidralazin. 

 
Tabel 8. Persentase penggunaan antihipertensi kategori tepat obat pada pasien preeklampsia rawat inap di RSU X 

Delanggu Periode 2009-2010 

Antihipertensi No. Kasus Alasan 
Jumlah 
Kasus 

Persentase 
(%) 

Nifedipin 
5,9,10,12,13,14,15,16,17,19,20,24,26,29,34,35, 
37,39,41,44,46,50,51,54,56,58,63,65,69,74,76, 
77,79,80,82,83,85,87,89,90,91,92,93,94,95,97,98 

Nifedipin merupakan 
Drug of Choice untuk 
preeklampsia 

47 47,47 

 
Tabel 9. Persentase penggunaan antihipertensi kategori tidak tepat obat pada pasien preeklampsia rawat inap di RSU X 

Delanggu Periode 2009-2010 

Antihipertensi No. Kasus Alasan 
Jumlah 
Kasus 

Persentase 
(%) 

Furosemid 7,71,84,88 

Pasien diberi 
antihipertensi 

metildopa amlodipin, 
diltiazem, gol. 

Diuretik,gol. Beta 
bloker,dan gol. ACE 
Inhibitor yang bukan 
merupakan Drug of 
Choice untuk terapi 

preeklampsia 

4 4,04 
Furosemid dan Captopril 1,60 2 2,02 
Furosemid dan amlodipin 2,8,11,38,70,96 6 6,06 
Furosemid dan lisinopril 86 1 1,01 
Furosemid,amlodipin,propanolol 6 1 1,01 
Furosemid,amlodipin, 
atenolol 18 1 1,01 
Furosemid,lisinopril, 
amlodipin 30 1 1,01 
Furosemid,metildopa, 
amlodipin 52 1 1,01 
Furosemid,captopril, 
metildopa 55 1 1,01 
Furosemid,captopril, 
amlodipin,propanolol 73 1 1,01 

Captopril 
22,23,25,27,28,30,40,43,45,49, 
53,57,59,61,64,66,67,68,75,78, 81 21 21,21 

Captopril dan amlodipin 4,32,42,48,62 5 5,05 
Captopril dan HCT 36 1 1,01 
Amlodipin dan metildopa 3,99 2 2,02 
Amlodipin dan diltiazem 33 1 1,01 
Amlodipin,furosemid 
,captopril dan HCT 47 1 1,01 
Metildopa 21,72 2 2,02 

Jumlah 52 52,53 
 
Pada penelitian ini terdapat 47 kasus 

(47,47%) yang tepat obat, dapat dilihat pada 
tabel 8 dimana 47 pasien tersebut diberi 
antihipertensi nifedipin yang merupakan Drug of  

 
Choice untuk pasien preklampsia. Sedangkan 
Pada tabel 9 ditunjukkan bahwa terdapat 52 
kasus (52,53%) yang tidak tepat obat. 
Ketidaktepatan ini disebabkan oleh penggunaan 
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antihipertensi golongan ACE Inhibitor (captopril 
dan lisinopril), ß Bloker (atenolol dan 
propanolol), amlodipin, diltiazem, furosemid, 
HCT dan metildopa, dimana antihipertensi 
tersebut bukan merupakan Drug of Choice untuk 
pasien preeklampsia. 
4. Tepat Dosis 

Ketepatan dosis dilihat dari kesesuaian 
dosis antihipertensi yang digunakan 
dibandingkan dengan standar yakni Drug 

Information Handbook (DIH) for Nursing tahun 
2011. Pada tabel 10 ditunjukkan pemberian 
antihipertensi yang tepat dosis sebanyak 97 
kasus (97,98%), karena dosis pemberian 
antihipertensi seperti captopril, nifedipin, 
amlodipin, propanolol, metildopa, lisinopril, 
diltiazem, HCT, dan furosemid pada 97 pasien 
tersebut sesuai dengan dosis standarnya 
berdasarkan buku  DIH for Nursing tahun 2011. 

 
Tabel 10. Persentase penggunaan antihipertensi kategori tepat dosis pada pasien preeklampsia rawat inap di RSU X 

Delanggu Periode 2009-2010 
Anti 

hipertensi 
No. Kasus Dosis 

Pemakaian 
Dosis Standar Juml

ah 
Persent
ase (%) 

Amlodipin 2,3,4,8,11,18,33,38,42,47,48,52,62,73,96 1x10 mg awal:5mg/hari; 
pemeliharaan: 
10mg/hari 

20 20,20  6,32,70,99 1x5 mg 
 30 2x5 mg 
     
Nifedipin 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19

,20,21,22,23,24,25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,
36,37,38,39,41,43,44,46,47,48,49,50,51,52,53,
54,55,56,57,58,62,63,64,65,66,67,69,72,73,74,
75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,87,89,90,91,
92,93,94,95,96,97,98,99 

3x10 mg awal:10mg 3x sehari; 
pemeliharaan: 
10-30mg 3x 
sehari(max:180 
mg/hari) 

87 87,87 

     
Diltiazem 33 3x60 mg awal:120-240 

mg/hari;pemeliharaan:120
-540 mg/hari terbagi 
dalam 2 dosis 

1 1,01 

     
Metildopa 3,21,52,72,99,54 3x250 mg awal:250mg 2-3x sehari; 

pemeliharaan:250mg-1g/ 
hariterbagi dalam 2 dosis 
(max:3g/hari) 

6 6,06  55 2x500 mg 

Inj. 
Furosemid 

1,6,7,11,52,60,71,73,84,88 1 amp (20 
mg)/12 jam awal:20-40mg tiap 6-

12jam (max:200 
mg/dosis) 

14 14,14  8,18,30,55 1amp(20mg)/
8jam 

     
Furosemid 
tab 

2,73,86 1x20 mg awal:20-80mg tiap 6-
8jam; 
pemeliharaan: 
tiap1-2x sehari 
(max:600mg/hari) 

3 3,03 

 HCT 36 1x12,5 mg 12,5-100mg 
terbagi dalam 1-2 
dosis(max:200mg/hari) 

2 2,02  47 3x12,5 mg 

     
Captopril 1,4,22,23,25,7,28,31,32,40,45,47,48,49,53,55,5

7,59,60,61,62,64,66,67,73,75,78,81 
3x25 mg 

6,25-25mg 2-3x sehari 33 33,33  68 3x12,5 mg 
 36,42,43,,62 2x25 mg 
     
Lisinopril 30 2x5 mg awal:2,5-10mg/hari; 

pemeliharaan:10-
80mg/hari 

2 2,02  86 2x2,5 mg 

     
Propanolol 6,73 2x40 mg 30-320mg/hari  

terbagi dalam  
2-4 dosis (max:640mg) 

2 2,02 

     
Atenolol 18 1x25 mg 25-100mg/hari 

(max:100mg/hr) 1 1,01 
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Tabel 11. Persentase penggunaan antihipertensi kategori tidak tepat dosis pada pasien preeklampsia rawat inap di RSU X 
Delanggu Periode 2009-2010 

No. Kasus Antihipertensi Dosis pemberian Dosis standar Alasan 
Jumlah 
Kasus Persentase 

70 Inj. Furosemid 1 amp (20 mg)/hari 20-40 mg tiap 
6-12 jam 

Frekuensi 
pemberian Inj. 
Furosemid dan 
Lasix kurang 

2 2,02% 

96 inj.Lasix 2 amp (40 mg)/hari 

 
Sedangkan pada tabel 11 ditunjukkan 

ada 2 kasus (2,02%) yang tidak tepat dosis 
yakni pada kasus nomor 70 dan 96. 
Ketidaktepatan ini disebabkan karena keduanya 
frekuensi pemberian obatnya kurang (under 
dose) dari dosis standarnya yakni 20-24 mg tiap 
6-12 jam, dimana kasus nomor 70 Furosemid 
yang diberikan 1 amp (20 mg) /hari, sedangkan 
pada kasus nomor 96 Inj. Lasix yang diberikan 2 
amp (20 mg)/hari. 

 
VI. KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian pada pasien 
preeklampsia rawat inap RSU PKU 
Muhammadiyah Delanggu periode 2009-2010 
ntihipertensi yang paling banyak digunakan 
untuk terapi preeklampsia adalah nifedipin 
sebanyak 87,88% dan yang paling sedikit 
adalah diltiazem sebesar 1,01% dari jumlah 
pasien preeklampsia. Sedangkan pada evaluasi 
penggunaan antihipertensi dapat diketahui 
bahwa penggunaan antihipertensi 69,70% tepat 

indikasi; 63,64% tepat pasien; 47,47% tepat 
obat; dan 97,98% tepat dosis. 
B. Saran 
1. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut yang 

bersifat prospektif untuk mengetahui 
hubungan ketepatan penggunaan obat 
dengan kesembuhan pasien. 

2. Perlu dilakukan tinjauan ulang mengenai 
pemberian antihipertensi pada pasien 
preeklampsia. 

3. Hasil penelitian ini bisa dijadikan bahan 
evaluasi dalam penatalaksanaan terapi 
preeklampsia, sehingga kedepannya 
didapatkan pengobatan yang lebih baik dan 
rasional. 
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