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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang 
Hipertensi merupakan penyakit kardiovaskular yang banyak ditemukan di 

RSI Klaten dengan jumlah kunjungan pada tahun 2010 sebanyak 2.284 pasien  

dan menduduki peringkat 5 besar dari 10 besar kunjungan pasien yang berobat di 

RSI Klaten. Pengobatan hipertensi merupakan pengobatan seumur hidup. Dampak 

dari penyakit hipertensi yang tidak diobati dapat menyebabkan komplikasi seperti 

gangguan jantung, gangguan ginjal dan stroke. Penting sekali untuk dokter 

mencoba mengenali dan mengobati penderita-penderita hipertensi pada 

masyarakat (Tagor, 2004). Hipertensi esensial atau primer meliputi 95% dari 

seluruh pasien hipertensi yang tidak diketahui penyebabnya. Oleh karena itu, 

upaya penanganan hipertensi primer lebih mendapatkan prioritas (Susalit dkk, 

2001). 

Mortalitas dan morbiditas yang diakibatkan oleh obat adalah masalah yang 

penting dan membutuhkan perhatian yang mendesak. Berdasarkan data dari 

program riset Boston Collaborative Drug Surveilance Program (BCDSP) 

ditemukan bahwa diantara 24.462 pasien perawatan medis, 24 atau 0,9% per 1000 

dianggap telah meninggal akibat obat atau kelompok obat (Cipolle, 1998). 

Ketidaktepatan obat adalah salah satu DRPs yang paling berpotensi dalam 

kegagalan terapi serta timbulnya efek yang tidak diinginkan. Kontraindikasi lebih 

mudah untuk diamati dan diobservasi karena adanya data tentang indikasi dan 

data laboratorium dari pasien. Rata-rata obat hipertensi yang diberikan di RSI 

Klaten lebih dari dua macam obat. Hal ini dapat menimbulkan terjadinya 

polifarmasi, sehingga kemungkinan terjadi ketidaktepatan obat, ketidaktepatan 

dosis dan interaksi obat makin besar. 

Dampak negatif dari ketidaktepatan pemilihan obat antihipertensi sangat 

luas dan kompleks, dapat mengakibatkan tekanan darah sulit dikontrol dan 

menyebabkan penyakit lain seperti stroke, serangan jantung, penyakit ginjal 
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(Chobanian et al., 2003). Pemberian dosis yang kurang dan berlebihan dapat 

mengakibatkan terganggunya keberhasilan dan kemungkinan bisa menimbulkan 

reaksi toksik (Joenoes, 2004). Sedangkan interaksi obat dapat mengakibatkan 

meningkatnya toksisitas, sampai terjadinya kematian atau turunnya efek terapi 

pengobatan yang menyebabkan kegagalan pengobatan (Harkness, 1989). 

Menurut Prasetyo (2004), penelitian yang telah dilakukan pada pasien 

hipertensi di instalasi rawat inap rumah sakit BRSD RAA.Soewondo Pati tahun 

2007, jumlah total kasus DRPs yang terjadi selama satu tahun yaitu sebanyak 87 

dari 90 pasien (96,67%) potensial mengalami DRPs, dan presentase kategori salah 

obat potensial terjadi 11 kasus (4,95%), kategori dosis kurang potensial terjadi 

120 kasus (54,05%), kategori dosis lebih potensial terjadi 91 kasus (40,99%). 

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penulis menganggap perlu 

dilakukan penelitian tentang Identifikasi Drug Related Problems (DRPs) pada 

pasien hipertensi rawat jalan dengan kategori obat salah, dosis kurang, dosis lebih 

dan interaksi obat di RSI Klaten Tahun 2010. Dengan maksud untuk mengetahui 

kejadian DRPs potensial yang terjadi pada pengobatan penyakit hipertensi.  

 

B. Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, dapat 

dirumuskan permasalahannya sebagai berikut: 

1. Adakah kejadian DRPs potensial kategori obat salah, dosis kurang, dosis lebih 

dan interaksi obat pada pasien hipertensi rawat jalan di RSI Klaten Tahun 

2010? 

2. Berapakah jumlah angka kejadian DRPs potensial kategori obat salah, dosis 

kurang, dosis lebih dan interaksi obat pada pasien hipertensi rawat jalan di RSI 

Klaten Tahun 2010? 

 

C. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui adanya kejadian DRPs potensial kategori obat salah, dosis 

kurang, dosis lebih dan interaksi obat pada pasien hipertensi rawat jalan di 

RSI Klaten Tahun 2010. 
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2. Untuk mengetahui jumlah angka kejadian DRPs potensial kategori obat salah, 

dosis kurang, dosis lebih dan interaksi obat pada pasien hipertensi rawat jalan 

di RSI Klaten Tahun 2010. 

 

D. Tinjauan Pustaka 
1. Hipertensi 

a. Definisi 

Definisi hipertensi adalah kenaikan tekanan darah arteri, dimana 

tekanan darah diastolik ≥ 90 mm Hg dan tekanan darah sistolik ≥ 140 mm Hg 

(Schwinghammer, 2000). 

b. Etiologi 

Berdasarkan penyebabnya hipertensi dibagi menjadi dua golongan, 

yaitu : 

1) Hipertensi primer atau hipertensi esensial   

Sekitar 95% kasus, penyebab hipertensi tidak dapat ditentukan. Ini terjadi 

pada 10-15% orang kulit putih dewasa dan 20-30% orang kulit hitam 

dewasa di Amerika Serikat. Onset hipertensi esensial biasanya muncul 

pada pasien yang berusia antara 25-55 tahun, Sedangkan usia dibawah 20 

tahun jarang ditemukan (Abdul, 2002). 

2) Hipertensi sekunder atau hipertensi renal.  

Terdapat sekitar 5% kasus. Penyebab spesifiknya diketahui, seperti 

penggunaan estrogen, penyakit ginjal, hipertensi vaskular renal, 

hiperaldosteronisme primer, dan sindrom Cushing, feokromositoma, 

koarktasio aorta, hipertensi yang berhubungan dengan kehamilan, dan 

lain-lain (Mansjoer dkk, 2000). 

c. Patofisiologi 

Multifaktor yang dapat menimbulkan hipertensi primer, adalah:  

1) Ketidaknormalan humoral meliputi sistem renin- angiotensin-

aldosteron, hormon natriuretik, atau hiperinsulinemia. 

2) Masalah patologi pada sistem syaraf pusat, serabut saraf otonom, 
volume plasma, dan konstriksi arteriol. 
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3) Defisiensi senyawa sintesis lokal vasodilator pada endotelium 
vaskular, misalnya prostasiklin, bradikinin, dan nitrit oksida, atau 
terjadinya peningkatan produksi senyawa vasokonstriktor seperti 
angiotensin II dan endotelin I. 

4) Asupan natrium tinggi dan peningkatan sirkulasi hormon natriuretik 
yang menginhibisi transpor natrium intraseluler, menghasilkan 
peningkatan reaktivitas vaskular dan tekanan darah. 

5) Peningkatan konsentrasi kalsium intraseluler, memicu perubahan 
vaskular, fungsi otot halus dan peningkatan resistensi vaskular perifer 
(ISO Farmakoterapi, 2008). 

d. Gejala 
Biasanya tanpa gejala atau tanda-tanda peringatan untuk hipertensi dan 

sering disebut ”silent killer”. Pada kasus hipertensi berat, gejala yang dialami 
klien antara lain: sakit kepala (rasa berat ditengkuk), palpitasi, kelelahan, 
nausea, vomiting, ansietas, keringat berlebihan, tremor otot, nyeri dada, 
epistaksis, pandangan kabur atau ganda, tinnitus (telinga berdenging) serta 
kesulitan tidur (Udjianti, 2010). 
e. Diagnosis 

Diagnosis hipertensi tidak dapat ditegakkan dalam satu kali 
pengukuran, hanya dapat ditetapkan setelah dua kali atau lebih pengukuran 
pada kunjungan yang berbeda, kecuali terdapat kenaikan yang tinggi atau 
gejala-gejala klinis (Mansjoer dkk, 2000). 
f. Klasifikasi 

Klasifikasi hipertensi menurut The Joint National Committe 7 Report 

(JNC 7) terdapat 4 kategori, yaitu: normal, prehipertensi, hipertensi tingkat 1, 

dan hipertensi tingkat 2. 
Tabel.1 Klasifikasi Tekanan Darah Menurut JNC V11 

Klasifikasi 
Klasifikasi Tekanan Darah Pada orang dewasa (umur ≥ 18 tahun) 

Tekanan darah Sistolik 
(mm hg) 

Tekanan darah diastolik (mm Hg) 

Normal < 120 < 80 
Prehipertensi 120-139 80-89 

Hipertensi tingkat 1 140-159 90-99 
Hipertensi tingkat 2 ≥ 160 ≥ 100 
* Untuk pasien dengan diabetes mellitus, gagal ginjal kronik dengan tekanan darah ≥ 130 mm Hg termasuk 
kategori hipertensi (Chobanian et al., 2003). 
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g. Pengobatan hipertensi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Gambar 1. Algoritme penatalaksanaan hipertensi (Chobanian et al., 2003) 

Terapi pengobatan pada hipertensi dibagi dalam 2 kategori, yaitu:  

1) Terapi pengobatan secara non farmakologi 

Strategi pengobatan hipertensi harus dimulai dengan perubahan 

gaya hidup (lifestyle modification) berupa diet rendah garam, berhenti 

merokok, mengurangi konsumsi alkohol, aktifitas fisik yang teratur dan 

penurunan berat badan bagi pasien dengan berat badan lebih. Selain dapat 

menurunkan tekanan darah, perubahan gaya hidup juga terbukti 

meningkatkan efektifitas obat antihipertensi dan menurunkan risiko 

kardiovaskular (Nafrialdi, 2007). 

2) Terapi pengobatan secara farmakologi 

Pengobatan dengan antihipertensi harus selalu dimulai dengan 

dosis rendah agar tekanan darah jangan menurun terlalu drastis dengan 

Perubahan Gaya Hidup

Target tekanan darah (< 140/90 mm Hg) 
(<130/80 mm Hg untuk diabetes atau penyakit ginjal) 

Dimulai obat pilihan 

Hipertensi tanpa 
komplikasi 

Hipertensi dengan 
komplikasi 

Hipertensi tingkat 1 
(SBP 140-159 atau DPB 

90-99 mm Hg) 
Tiazid-jenis diuretik 
yang paling banyak. 
Boleh menggunakan 

ACE I, ARB, BB, CCB 
atau kombinasi. 

Hipertensi tingkat 2 
(SBP ≥ 160 atau DBP ≥ 

100 mm Hg) 
Kombinasi 2 obat yang 
paling banyak (biasanya 
tiazid-jenis diuretic dan 
ACE I, atau ARB, atau 

BB atau CCB. 

Obat-obat 
antihipertensi yang 

lain (diuretic, ACE I, 
ARB, BB, CCB) juga 

dibutuhkan. 

Tekanan darah belum tercapai 

Dioptimalkan dosisnya atau ditambah obat sampai tekanan darah tercapai. 
Dikonsultasikan dengan ahli hipertensi. 
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mendadak. Kemudian setiap 1-2 minggu dosis berangsur-angsur dinaikkan 

sampai tercapai efek yang diinginkan (metoda Start low, go slow). Begitu 

pula penghentian terapi harus secara berangsur pula, lihat efek samping 

(Tjay dan Rahardja, 2007). 

Obat-obat yang digunakan untuk terapi hipertensi dapat dibagi 

dalam beberapa kelompok yaitu: 

1) Diuretika 

Diuretika meningkatkan pengeluaran garam dan air oleh ginjal 

hingga volume darah dan tekanan darah menurun. Golongan tiazid antara 

lain hidroklorotiazid, bendroflumetiazid, klorotiazid, klorthalidon. Tiazid 

jarang menyebabkan hipotensi orostatik dan ditoleransi dengan baik, 

harganya murah, dapat diberikan satu kali sehari, dan efek 

antihipertensinya bertahan pada pemakaian jangka panjang (Nafrialdi, 

2007). 

 Diuretik kuat (Loop Diuretics, Ceiling Diuretics). Diuretik kuat 

bekerja dengan cara menghambat kotransport Na+, K+, Cl- dan 

menghambat resorpsi air dan elektrolit. Termasuk dalam golongan diuretik 

kuat antara lain furosemid, torasemid, bumetamid, dan asam etakrinat. 

Waktu pemberian 2 atau 3 kali sehari, efek samping diuretik kuat 

menimbulkan hiperkalsuria dan menurunkan kalsium darah (Nafrialdi, 

2007).    

Diuretik Hemat Kalium. Merupakan antihipertensi yang lemah jika 

digunakan tunggal. Diuretik hemat kalium dapat mengatasi kekurangan 

kalium dan natrium yang disebabkan oleh diuretik lainnya (Anonim, 

2008). Golongan diuretik hemat kalium antara lain: Amilorid, triamteren, 

dan spironolakton. Efek samping spironolakton antara lain mastodinia, 

gangguan menstruasi dan penurunan libido pada pria (Nafrialdi, 2007). 

2) Beta-blocker 

Bekerja dengan jalan menempati secara bersaing reseptor beta-

adrenergik. Blokade reseptor ini mengakibatkan peniadaan atau penurunan 

kuat aktifitas adrenalin dan noradrenalin (NA) (Tjay dan Rahardja, 2007). 
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Efek samping beta-blocker antara lain: bradikardia, blokade AV, 

hambatan nodus SA dan menurunkan kekuatan kontraksi miokard, 

bronkospasme, efek sentral berupa (depresi, mimpi buruk, halusinasi) 

dapat terjadi dengan beta-blocker yang lipofilik seperti propanolol dan 

oksprenol, gangguan fungsi seksual dan dapat menutupi gejala 

hipoglikemia (Nafrialdi, 2007). 

3) Penghambat Angiotensin-Converting Enzyme (ACE-Inhibitor) 

ACE–inhibitor bekerja dengan cara menghambat perubahan 

angiotensin I  menjadi angiotensin II sehingga terjadi vasodilatasi dan 

penurunan sekresi aldosteron. Golongan ACE-inhibitor antara lain: 

Kaptopril, Benazepril, Delazepril, Enalapril Maleat, Lisinopril, 

Perindopril, Kuinapril, Ramipril dan Silazapril. Efek samping ACE-

inhibitor antara lain: hipotensi, batuk kering, hiperkalemia, rash, edema 

angioneurotik, gagal ginjal akut, proteinuria, dan efek teratogenik 

(Nafrialdi, 2007). 

4) Penghambat Reseptor Angiotensin (Angiotensin-Receptor Blocker, 

ARB) 

ARB bekerja dengan cara menghambat secara langsung reseptor 

angiotensin, sehingga melawan kerja angiotensin II seperti vasokonstriksi, 

pelepasan aldosteron, aktivitas simpatik, pelepasan antidiuretik hormon 

dan konstriksi eferen artiola dan glomerulus (Priyanto, 2008). Golongan 

ARB antara lain: Losartan, valsartan, irbesartan, telmisartan dan 

candesartan. Efek samping dari ARB antara lain: hipotensi, hiperkalemia 

dan fetotoksik (Nafrialdi, 2007). 

5) Calcium channel blocker (CCB) 

CCB menghambat pemasukan ion-Ca ekstrasel ke dalam sel dan 

dengan demikian dapat mengurangi penyaluran impuls dan kontraksi 

miokard serta dinding pembuluh. Senyawa ini tidak mempengaruhi kadar-

Ca di plasma (Tjay dan Rahardja, 2007). 

Penggolongan CCB secara kimiawi dapat dibagi dalam 2 kelompok, 

yakni:  
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a) Derivat-dihidropiridin: efek vasodilatasinya amat kuat, maka terutama 

digunakan sebagai obat hipertensi. Kini tersedia antara lain nifedipin 

dan nisoldipin, amlodipin dan felodipin, nicardipin, nimodipin, 

nitrendipin dan lercanidipin (Zanidip, Lerdip), lacidipin (Motens) dan 

isradipin (Lomir). 

b) Obat-obat lain: verapamil, diltiazem dan bepridil (Cordium) (Tjay dan 

Rahardja ,2007). 

 Efek samping dari antagonis kalsium antara lain: hipotensi, sakit 

kepala, muka merah, edema perifer, bradiaritmia, konstipasi dan 

hiperplasia gusi (Nafrialdi, 2007). 

2. Drug Related Problems (DRPs) 

a. Definisi 

DRP adalah sebuah kejadian atau problem yang melibatkan terapi obat 

penderita yang mempengaruhi pencapaian outcome. DRP terdiri dari aktual 

DRP dan potensial DRP. Aktual DRP adalah problem yang sedang terjadi 

berkaitan dengan terapi obat yang sedang diberikan pada penderita. 

Sedangkan potensial DRP adalah problem yang diperkirakan akan terjadi yang 

berkaitan dengan terapi obat yang sedang digunakan oleh penderita (Seto et 

al., 2004). 

b. Jenis-jenis DRPs 
DRPs Kemungkinan kasus pada DRPs 

a. Terapi obat tambahan 
 

1. Pasien dengan kondisi obat baru membutuhkan terapi obat 
baru. 

2. Pasien yang kronik membutuhkan lanjutan terapi obat. 
3. Pasien dengan kondisi kesehatan yang membutuhkan 

kombinasi farmakoterapi untuk mencapai efek sinergis atau 
potensiasi. 

4. Pasien dengan risiko kondisi pengembangan baru dapat 
dicegah dengan penggunaan terapi prophylactic drug atau 
premedication. 

b. Terapi obat tidak perlu 1. Pasien yang mendapatkan obat yang tidak tepat indikasi. 
2. Pasien yang keracunan karena obat atau hasil pengobatan. 
3. Pengobatan pada pasien pengkonsumsi obat, alkohol, dan 

rokok. 
4. Pasien dalam kondisi pengobatan yang lebih baik diobati 

dengan non drug terapi. 
5. Pasien dengan multiple drugs untuk kondisi dimana hanya 

single drug therapy dapat digunakan. 
6. Pasien dengan terapi obat dengan penyembuhan dapat 

menghindari reaksi yang merugikan dengan pengobatan 
lainnya. 
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c. Salah obat 1. Pasien dimana obatnya tidak efektif. 
2. Pasien alergi. 
3. Pasien yang menerima obat yang tidak efektif untuk indikasi 

yang diobati 
4. Pasien dengan faktor risiko pada kontraindikasi penggunaan 

obat. 
5. Pasien menerima obat efektif tetapi least costly. 
6. Pasien menerima obat efektif tetapi tidak aman. 
7. Pasien yang terkena infeksi resisten terhadap obat yang 

digunakan. 
8. Pasien menjadi sulit disembuhkan dengan terapi obat yang 

digunakan. 
9. Pasien menerima kombinasi produk yang tidak perlu dimana 

single drug dapat memberikan pengobatan yang tepat. 
d. Dosis terlalu rendah 1. Dosis yang digunakan terlalu rendah untuk menimbulkan 

respon. 
2. Konsentrasi obat dalam serum plasma pasien dibawah range 

terapetik yang diharapkan. 
3. Obat prophylaxis (pre-syrgical) antibiotik diberikan terlalu 

cepat. 
4. Obat, dosis, rute atau perubahan formulasi tidak cukup untuk 

pasien. 
5. Dosis dan flexibility tidak cukup untuk pasien. 
6. Terapi obat berubah sebelum terapetik percobaan cukup untuk 

pasien. 
e. Reaksi obat yang  merugikan 1. Pemberian obat terlalu cepat. 

2. Pasien mempunyai reaksi alergi pada obat. 
3. Pasien dengan faktor risiko yang berbahaya bila obat 

digunakan. 
4. Pasien yang mempunyai pengalaman mengalami reaksi yang 

merugikan dari obat. 
5. Ketersediaan dari obat dapat menyebabkan interaksi dengan 

obat lain atau makanan pasien. 
6. Efek dari obat diubah enzim inhibitor atau induktor dari obat 

lain. 
7. Efek dari obat diubah oleh substansi makanan yang dimakan 

pasien. 
8. Efek dari obat diubah dengan pemindahan obat dari binding 

cite oleh obat lain. 
9.  Hasil laboratorium dapat berubah karena gangguan obat lain. 

f.   Dosis terlalu tinggi 1. Dosis terlalu tinggi. 
2. Konsentrasi obat dalam serum pasien diatas terapeutic range 

obat yang diharapkan. 
3. Dosis obat meningkat terlalu cepat. 
4. Pasien mengalami akumulasi obat dari pemberian secara 

kronik. 
5. Obat, dosis rute, perubahan formulasi yang tidak tepat. 
6. Dosis dan interval flexibility tidak tepat. 

g.  Kepatuhan 1. Pasien tidak menerima aturan pemakaian obat yang tepat 
karena kesalahan pengobatan yang dibuat (penulisan obat, 
pembagian, pemberian, monitoring). 

2. Pasien tidak menuruti (ketaatan) rekomendasi yang diberikan 
untuk pengobatan. 

3. Pasien tidak mengambil obat yang diresepkan karena harganya 
mahal. 

4. Pasien tidak mengambil beberapa obat yang diresepkan karena 
kurang mengerti tentang petunjuk penggunaan. 

5. Pasien tidak mengambil obat yang diresepkan secara konsisten 
karena merasa sudah sehat. 

         (Cipolle et al., 1998). 
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3. Interaksi obat 

Interaksi obat dapat didefinisikan sebagai fenomena yang terjadi ketika 

efek atau farmakokinetik dari obat diubah oleh pemberian sebelumnya atau 

pemberiaan bersamaan dari obat kedua. 

a. Interaksi farmakodinamik 

Interaksi yang mana suatu obat menyebabkan perubahan dalam respon 

pasien untuk sebuah obat tanpa megubah farmakokinetik suatu obat. 

b. Interaksi farmakokinetik 

Interaksi yang mana suatu obat mengubah kecepatan atau jumlah dari 

absorbsi, distribusi, metabolisme, ekskresi dari obat lain (Tatro, 2001). 

 Tingkat keparahan sangat penting dalam menilai risiko vs manfaat 

dari alternatif terapi. Tingkat keparahan dapat dibagi dalam beberapa 

kelompok yaitu: 

c. Mayor adalah efeknya berpotensi mengancam jiwa atau dapat 

menyebabkan kerusakan permanen. 

d. Moderate adalah efeknya mungkin menyebabkan penurunan status klinis 

pasien, pengobatan tambahan, rawat inap/tinggal di Rumah Sakit 

diperpanjang mungkin diperlukan 

e. Minor adalah efeknya biasanya ringan. Konsekuensi mungkin menganggu 

atau tidak terlalu mencolok tapi tidak harus secara signifikan 

mempengaruhi hasil terapi. 

 Sedangkan dokumentasi untuk menentukan keyakinan bahwa 

interaksi dapat menyebabkan efek klinis yang berubah. Tingkat dokumentasi 

dibagi dalam beberapa kelompok yaitu: 

f. Established, terbukti terjadi pada studi kontrol. 

g. Probable, sangat mungkin, tetapi tidak terbukti secaa klinis. 

h. Suspected, mungkin terjadi, ada beberapa data yang baik, memerlukan 

penelitian lebih lanjut. 

i. Possible, bisa terjadi, namun data sangat terbatas. 

j. Unlikely, diragukan tidak ada bukti yang baik dari efek klinis yang 

berubah (Tatro, 2001). 


