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ABSTRAK 
 

Hipertensi disebut penyakit silent killer karena tidak ada tanda khas sebagai 
peringatan dini. Hipertensi mengakibatkan peningkatan insiden gagal ginjal, penyakit 
koroner, gagal jantung, dan stroke. Jumlah penderita dan insidensi kematian di 
Indonesia sangat tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketepatan dosis 
penggunaan obat antihipertensi pada pasien hipertensi di instalasi  rawat inap RS “X” 
tahun 2010 dan 2011.. 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif non eksperimental yang 
dilakukan secara retrospektif.  Metode pengambilan sampel dilakukan dengan teknik 
simple random pada tahun 2010 dan 2011 dengan jumlah sampel pada tahun 2010 
sebanyak 65 pasien dan tahun 2011 sebanyak 51 pasien. Hasil penelitian 
menunjukkan ada 14 jenis antihipertensi yang digunakan di RS “X” tahun 2010 dan 
2011. Jenis obat antihipertensi yang paling banyak digunakan pada tahun 2010 dan 
2011 yaitu captopril sebesar 47,64% dan 33,76%. Ketepatan dosis penggunan 
antihipertensi pada tahun 2010 sebesar 95,28% dan tahun 2011 sebesar 95,70%. 
 
Kata kunci: Antihipertensi, Ketepataan Dosis, RS “X”. 

 
 

ABSTRACT 
 

Hypertension is a silent killer disease because there is no specific sign as the 
early warning for this disease. Hypertension causes the increase of kidney disorder, 
coroner disease, heart disorder and stroke. The number of patient and mortality 
incidence in Indonesia caused by hypertension is very high. This research is aimed to 
know accuracy of antihypertensive dose for treatment on hospitalized hypertension 
patient in RS “X” in 2010. 
 This research is a descriptive non-experimental research which was done 
retrospectively. Sampling method was done by using random sampling in 2010 and 
2011 for 2010 there are 65 patients and in 2011 there are 51 patients. The result of 
the research showed there are 14 types of antihypertensive used in RS “X” in 2010 
and 2011. The biggest of antihypertensive used in 2010 and 2011 is captopril 47,64% 
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and 33,76%. Accuracy of anti-hypertension dose in 2010 is 95.28% and in 2011 is 
95.70%. 
 
Keywords: Anti-hypertension, Dosage Accuracy, RS “X”. 

 
PENDAHULUAN 

Hipertensi merupakan penyakit yang sering disebut sebagai silent killer 

(pembunuh diam-diam) karena tidak ada tanda khas sebagai peringatan dini. 

Peningkatan tekanan darah sistolik dan atau diastolik meningkatkan kejadian 

kardiovaskular. Semakin tinggi tekanan darah. Semakin tinggi risiko terjadinya 

penyakit jantung koroner, gagal jantung, stroke, atau gagal ginjal (Kabo, 2011). 

Menurut Joint National Commitee on Prevention, Detection, Evaluation, and 

Treatment on High Blood Pressure VII Amerika Serikat, hampir 1 milyar orang 

menderita hipertensi di dunia (Chobanian et al., 2004). Hipertensi menduduki 

peringkat ke-3 penyebab kematian setelah stroke dan tuberkolosis, yakni mencapai 

6,7% dari populasi kematian pada semua umur di Indonesia. Hasil Riset Kesehatan 

Dasar (Riskesdas) Balitbangkes tahun 2007 menunjukkan prevalensi hipertensi secara 

nasional mencapai 31,7% (Depkes, 2010). 

 Antihipertensi golongan loop diuretik dipasarkan tahun 1950. Tahun 1962 

Food and Drug Administration menyetujui tiazid dan diuretik lainnya sebagai obat 

antihipertensi untuk pertama kemudian α-blockers pada tahun 1962 dan β-blockers 

tahun 1967. Calcium Channel Blockers (CCBs) masuk ke pasaran pada tahun 1982 

diikuti oleh Angiotensin-Converting Enzyme Inhibitors (ACEIs) pada tahun 1984 dan 

mulai tahun 1995 Angiontensin II Receptor Blockers (ARBs) mulai digunakan 

(Katzung 2001). β-blocker dan diuretik direkomendasikan sebagai obat antihipertensi 

lini pertama. Berdasarkan laporan dari Medical Research Council Trial of Mild 

Hypertension menunjukkan bahwa pada pasien hipertensi ringan, diuretik lebih tinggi 

menurunkan insiden stroke dibanding propanolol dan tahun 1992 dilaporkan bahwa 
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pada pasien hipertensi umur 65-74 tahun, diuretik lebih unggul dari atenolol dalam 

mencegah kejadian kardiovaskuler. Laporan ini menyebabkan popularitas β-blocker 

sebagai antihipertensi menurun (Kabo, 2011). 

Tujuan umum pengobatan hipertensi yaitu menurunkan kejadian mortalitas 

dan morbiditas yang berhubungan dengan hipertensi yaitu kejadian kardiovaskuler 

dan penyakit ginjal (Chobanian, et al., 2004). Studi penggunaan obat perlu dilakukan 

untuk mengevaluasi obat terkait dengan efikasi dan keamanan yang diharapkan sesuai 

dengan kondisi pasien. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui kerasionalan 

penggunaan suatu obat sehingga dapat mengidentifikasi masalah dalam penggunaan 

obat, menurunkan Adverse Drug Reaction (ADR), dan mengoptimalkan terapi obat 

(Katzung, 2001). Salah satu hal yang mempengaruhi kerasionalan penggunaan suatu 

obat yaitu tepat dosis. Dosis, cara, dan rute pemberian obat sangat berpengaruh 

terhadap efek terapi obat. Pemberian dosis yang berlebih sangat beresiko timbulnya 

efek samping. Sebaliknya dosis yang terlalu kecil tidak akan menjamin tercapainya 

kadar terapi yang diharapkan (Anonim, 2006).  

Penelitian yang telah dilakukan Christy (2010) di salah satu RS Klaten 

tentang gambaran pengobatan hipertensi pada pasien rawat inap menunjukkan bahwa 

antihipertensi yang paling banyak digunakan yaitu captopril golongan ACEI sebesar 

94,68%. Jika dibandingkan dengan JNC VII penggunaan antihipertensi yang belum 

tepat dosis dan frekuensi sebanyak 19 pasien (9,69%). Hasil penelitian lain tentang 

evaluasi penggunaan obat antihipertensi pada pasien hipertensi dengan komplikasi 

yaitu antihipertensi yang paling banyak digunakan adalah furosemid sebesar 65,66% 

dan menunjukkan 100% tepat indikasi, 77,78% tepat obat, 84,85% tepat dosis, 100% 

tepat pasien yang dibandingkan dengan JNC VII dan BNF 54 (Rakhim, 2011). 

Hipertensi merupakan salah satu penyakit dengan angka kejadian yang cukup 

tinggi di RS “X”. Menurut data dibagian rekam medik, pada tahun 2011 terjadi 
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peningkatan pasien hipertensi. Tahun 2011 hipertensi menduduki peringkat 10 besar 

penyakit rawat inap. 

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan penelitian tentang evaluasi 

dosis penggunaan antihipertensi pada pasien hipertensi di RS “X”. Hasil penelitian ini 

diharapkan dapat digunakan sebagai dokumentasi dan sebagai bahan evaluasi 

terhadap pelayanan baik oleh dokter maupun farmasis dan untuk meningkatkan 

pelayanan kefarmasian baik oleh dokter maupun farmasis.  

 

METODE PENELITIAN 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian observasional (non eksperimental) untuk 

meneliti ketepatan dosis obat antihipertensi  pada pasien hipertensi. Pengambilan data 

dilakukan secara retrospektif dengan melihat data rekam medik, dan penelitian 

diuraikan secara analisis deskriptif. 

2. Alat dan Bahan 

Alat dan bahan yang digunakan yaitu kartu rekam medik pada pasien 

hipertensi yang berisi nomor rekam medik, karakteristik pasien (umur dan jenis 

kelamin), lama hari rawat inap, jenis antihipertensi, bentuk sedian, kekuatan, 

frekuensi, lama penggunaan dan jumlah penggunaan. Buku rujukan Joint National 

Commitee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment on High Blood 

Pressure VII, Drug Information Handbook, dan British National Formulary 54 yang 

menjadi sumber analisis data. 

3. Jalannya Penelitian 

Tahapan-tahapan yang dilakukan pada penelitian ini yaitu: 

a. Pembuatan proposal dan proses perizinan. Proses perizinan dengan pembuatan 

surat izin penelitian dari Fakultas Farmasi yang ditujukan kepada direktur RS ”X” 
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untuk mendapat persetujuan melakukan penelitian pengambilan data rekam medik 

RS ”X” tahun 2010 dan 2011. 

b. Penelusuran data penelitian di instalasi rekam medik RS ”X” tahun 2010 dan 

2011. Penulusuran data dimulai dari observasi ke bagian unit rekam medik RS 

”X” untuk mengetahui jumlah pasien hipertensi rawat inap. 

c. Data yang telah diperoleh kemudian ditabulasi berdasarkan pengelompokan: 

nomor rekam medik, karakteristik pasien (umur dan jenis kelamin), obat 

antihipertensi, kekuatan, rute pemberian, frekuensi penggunaan/hari, lama 

penggunan, dan jumlah hari rawat inap. 

d. Evaluasi ketepatan dosis berdasarkan guideline Joint National on Detection, 

Evaluation, The Treatment of High Blood Pressure VII, Drug Information 

Handbook, dan British National Formulary 54. 

4. Analisis Data 

 Hasil yang didapatkan dianalisis secara deskriptif. Data yang diperoleh 

dikelompokkan, dianalisis, dan disajikan dalam bentuk tabel. 

a. Perhitungan karakteristik pasien berdasarkan umur dan jenis kelamin 

n/∑kasus x 100% 

b. Perhitungan ketepatan dosis obat antihipertensi 

 Besaran dosis obat antihipertensi yang diberikan sesuai dengan guideline 

Joint National on Detection, Evaluation, and the Treatment of High Blood Pressure 

VII, Drug Information Handbook, dan Briitish National Formulary 54. Ketepatan 

dosis dinyatakan dalam bentuk persentase.  

n/∑kasus x 100% 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini bersifat deskriptif, data yang digunakan yaitu data dari rekam 

medik pada pasien hipertensi yang menjalani rawat inap di RS “X” tahun 2010 dan 

2011. Jumlah kasus pasien hipertensi di instalasi rawat inap tahun 2010 sebesar 65 

pasien dan tahun 2011 sebesar 51 pasien. 

A. Karakteristik Pasien 
Berdasarkan 116 rekam medik yang berhasil didata, didapatkan distribusi 

jenis kelamin dan umur sebagai berikut. 
Tabel 1. Distribusi pasien berdasarkan jenis kelamin dan umur pada pengobatan Hipertensi di 

instalasi rawat inap RSUD Dr Moewardi tahun 2010 dan 2011 
Umur 

(tahun) 
Tahun 2010 Tahun 2011 

P L P L 
20-29 
30-39 
40-49 
50-59 
60-69 
≥70 

Total 
Persen 

- 
2 
8 
6 
6 
5 

27 
41,54% 

1 
- 

10 
8 

10 
9 

38 
58,46% 

- 
1 

13 
11 
4 
4 

33 
64,71% 

- 
- 
2 
7 
6 
3 

18 
35,29% 

Keterangan: L: Laki-laki 
P: Perempuan 
 

Umur dan jenis kelamin merupakan salah satu faktor risiko terjadinya 
hipertensi yang tidak dapat dimodifikasi. Dari hasil yang diperoleh menunjukkan 
bahwa penderita hipertensi mayoritas terjadi pada usia diatas 40 tahun. Hal ini 
dikarena pada usia tersebut terjadi beberapa perubahan fisiologis yaitu arteri besar 
kehilangan kelenturannya dan menjadi kaku sehingga darah pada setiap denyut 
jantung dipaksa untuk melalui pembuluh darah yang sempit daripada biasanya dan 
menyebabkan naiknya tekanan. 

Jenis kelamin penderita hipertensi tahun 2010 dan 2011 terjadi perbedaan. 
Penderita hipertensi pada tahun 2010 lebih banyak terjadi pada perempuan sedangkan 
tahun 2011 pada laki-laki, perbedaan ini bisa dilihat pada tabel 1. Hipertensi pada 
wanita umumnya dipengaruhi oleh hormon estrogen. Sebelum menopause, kadar 
estrogen yang cukup akan melindungi pembuluh darah dari kerusakan dengan cara 
meningkatkan HDL dan menurunkan LDL. Hipertensi pada pria terjadi lebih awal 
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karena dipengaruhi oleh gaya hidup. Pria cenderung mengikuti gaya hidup yang tidak 
sehat yaitu merokok, mengkonsumsi alkohol, serta kurang olah raga.  Prevalensi 
terjadinya hipertensi pada pria dan wanita masih kontroversi. 

 
B. Penggunaan Obat antihipertensi 

Tabel 2. Jenis Obat Antihipertensi yang Digunakan di RS “X” Tahun 2010 dan 2011 
Golongan Obat 

Antihipertensi 
Sediaan Kuantitas Penggunaan 

 (%) 
2010                               2011 

Antiadrenergik Clonidin O 14,04 5,51 
 Propanolol O 0,24 0,28 
 Bisoprolol O 0,61 1,29 
     

Diuretik Hidroklortiazid O 4,55 1,84 
 Furosemid O dan  P 12,89 26,88 

 Spironolakton O 0,57 4,90 
     

Calcium Chanal 
Blocker 

Amlodipin 
Nifedipin 

O  
O 

3,84 
1,51 

8,45 
1,47 

 Diltiazem O 8,94 4,61 
     

Penghambat renin Captopril O 47,64 33,76 
angiotensin Lisinopril O  2,71 3,49 

 Imidapril O 0,18 - 
 Valsartan O  2,27 1,1 
 Aliskiren O - 0,73 

Keterangan : O: Oral 
     P : Parenteral 
 
Penggunaan obat antihipertensi di Instalasi Rawat Inap RS “X” bervariasi. 

Jenis dan kuantitas penggunaan obat antihipertensi disajikan pada tabel 2. Pada tahun 

2010 dan 2011 ada 4 golongan obat antihipertensi dan 14 jenis menurut nama 

generik. Obat antihipertensi yang sering diresepkan oleh dokter tahun 2010 dan 2011 

tidak mengalami perubahan yaitu captopril dengan persentase sebesar 47,64% dan 

33,76%. Tahun 2010 jenis antihipertensi yang paling sedikit penggunaannya yaitu 

imidapril sedangkan tahun 2011 propanolol.  

Tujuan pengobatan hipertensi yaitu untuk menurunkan resiko morbiditas dan 

mortalitas dari hipertensi. Resiko ini bisa dikurangi dengan cara pemberian drug of 

choice obat antihipertensi yaitu golongan diuretik, ACEI, ARB, dan CCB 

(Chobanian, et al., 2008). Menurut guideline Joint National Committee on 
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Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment on High Blood Pressure VII, lini 

pertama yang direkomendasikan untuk pengobatan hipertensi tanpa indikasi penyerta 

diabetes mellitus dan dislipidemia pada semua tingkatan hipertensi adalah diuretik 

golongan thiazid dan beta blocker. Akan tetapi, data yang diperoleh menggambarkan 

adanya variasi penggunaan antihipertensi dari berbagai golongan. Hal ini dikarenakan 

pengobatan hipertensi harus disesuaikan dengan kondisi pasien. Tidak ada obat 

antihipertensi yang paling baik dan tidak ada juga obat antihipertensi yang tidak baik. 

Yang ada adalah obat antihipertensi yang paling cocok (Kabo, 2011). 

Captopril adalah obat antihipertensi golongan ACEI yang banyak digunakan 

untuk pengobatan hipertensi dengan komplikasi. ACEI dapat mengurangi kesakitan 

dan kematian pada left vetriculer dysfunction dan menurunkan berkembangnya 

penyakit gagal ginjal kronik (Sassen and Maclaughin, 2008). Captopril bisa 

digunakan pada pengobatan hipertensi ringan maupun berat (Tjay dan Rahardja, 

2001). 

 Tahun 2011 ada penggunaan obat antihipertensi aliskiren yaitu suatu agen 

antihipertensi baru yang berdasarkan cara kerjanya termasuk dalam golongan 

penghambat sistem renin angiotensin. Obat ini mampu menurunkan tekanan darah 

sistolik dan tekanan darah diasolik pada pasien hipertensi. Beberapa uji klinik 

menunjukkan bahwa antihipertensi ini mengurangi proteinuria dan menurunkan LVH 

(Kabo, 2011). 

 

C. Ketepatan Dosis 

Ketepatan dosis dibandingkan dengan guideline Joint National Committee on 

Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment on High Blood Pressure VI atau 

buku rujukan yang diacu. Apabila pemberian dosis obat antihipertensi berada pada 

rentang dosis minimal dan dosis/hari yang dianjurkan maka dikatakan tepat dosis. 

Ketepatan dosis akan mempengaruhi hasil akhir terapi dan keberhasilan pengobatan.  
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Tabel 3. Ketepatan Dosis Pemberian Antihipertensi pada Pasien Hipertensi di Instalasi Rawat Inap RS ”X” 
Tahun 2010 dan 2011 

Obat 
Antihiper 

tensi 
(mg) 

Pemberi
an/hari 
(frek. x 

sed.) 

Dosis Standar (mg/hari) Ketera
ngan 

Jumlah 
Pasien 

 
2010   2011 

Ketepatan 
Dosis 
 (%) 

Clonidin  2-3 x 0,15 0,1-0,8 TD 17 14 100 100 
        
Propanolol 2 x 10 10-320  TD 2 1 100 100 
        
Bisoprolol 1 x 5 2,5-10 TD 2 5 100 100 
        
H.C.T 1-2 x 25 12,5-50 TD 5 3 100 100 
        
Furosemid tab. 
Furosemid inj. 
 

1-2 x 40 
1 x 10 
2 x 10 
2 x 40 

Oral 20-80 mg/day in 2 divided 
doses; I.M/I.V 20-40 mg/dose 
maybe repeated in 1-2 hours; 
elderly initial dose 20 mg/day 
increase slowly to desired response 

TD 
TTD (-) 
TD 
TD 

3 
2 
10 
1 

3 
2 
13 
2 

100 
23,08 
76,92 
100 

100 
23,53 
76,47 
100 

        
Spironolakton 3 x 10 

1 x 25 
1 x 50 

12,5-400 TD 
TD 
TD 

1 
1 
- 

- 
5 
1 

100 
100 
- 

100 
100 
100 

        
Amlodipin 1 x 5 

1 x 10 
2,5-10 TD 

TD 
1 
2 

1 
5 

100 
100 

100 
100 

        
Nifedipin 2 x 5 

3 x 5 
3 x 10 
3 x 20 

Initial dose 30 mg once daily; usual 
dose 10-30 mg 3 times/day; 
maximal dose 120-180 mg/day 

TTD (-) 
TD 
TD 
TD 

2 
2 
1 
- 

1 
2 
1 
1 

40 
60 
100 
- 

25 
75 
100 
100 

        
Diltiazem 2 x 30 

3 x 30 
3 x 60 

Initial 180-240 once daily; usual 
starting 30 mg 4 times/day; usual 
dose range 120-540 mg/day 

TTD (-) 
TD 
TD 

1 
13 
6 

7 
5 
3 

7,14 
92,86 
100 

58,33 
41,67 
100 

        
Captopril 2-3 x 12,5 25-100 TD 6 4 100 100 
 2-3 x 25  TD 25 15 100 100 
        
Lisinopril 2 x 5 2,5-10  TD 1 - 100 - 
 1 x 10 2,5-10 TD 2 3 100 100 
        
Imidapril 1 x 5 5-10 TD 1 - 100 -  
        
Valsartan 1 x 80 80-320 TD 2 1 100 100 
        
Aliskiren 1 x 150 150-300 TD - 1 - 100 
Keterangan :    TD        :   Tepat Dosis 
 TTD (-) :  Tidak Tepat Dosis (Dosis Kurang) 
 
 Ketepatan dosis penggunaan obat antihipertensi ditunjukkan pada tabel 3 

yaitu tahun 2010 yang tepat dosis sebesar  95,28% dan tahun 2011 sebesar 95,70%. 

Ketepatan dosis pada penelitian ini dikatakan tinggi karena mendekati 100%. 
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Ketidaktepatan dosis tahun 2010 sebesar 4,72% dan tahun 2011 sebesar 4,3%. 

Ketidaktepatan dosis terjadi pada pemberian obat antihipertensi furosemid, nifedipin, 

dan diltiazem. Furosemid dikatakan tidak tepat dosis karena pemberian dosis tiap kali 

injeksi kurang dari dosis standar. Nifedipin dan diltiazem masuk dalam kategori tidak 

tepat dosis (dosis kurang) karena pemberian dosis per harinya kurang dari dosis 

standar. Hal ini dikarenakan frekuensi penggunaan nifedipin dan diltiazem kurang. 

Frekuensi pemberian nifedipin dan diltiazem pada sediaan 5 mg dan 30 mg menurut 

buku rujukan Drugs Information Handbook dan British National Formulary 54 

sebanyak  3x dan 4x. 

Dosis diltiazem menurut guideline JNC VII sebesar 120-540 mg/day. Dari 

hasil penelitian yang diperoleh dosis diltiazem yang diberikan rata-rata sebesar 90 

mg/day. Berdasarkan penelitian one parallel group pada 198 pasien menunjukkan 

bahwa pemberian diltiazem hydrochloride 90 mg selama 4 minggu dapat mengurangi 

tekanan diastolik sebesar -5,4 mmHg yang diukur 24 jam setelah pemberian obat 

tersebut. Oleh karena itu, pemberian diltiazem sebesar 90 mg/hari dikatakan tepat 

dosis. Penggunaan furosemid pada pasien elderly  dikatakan tepat dosis apabila dosis 

awal pemberian sebesar 20 mg/hari yang bisa dinaikkan secara perlahan-lahan hingga 

mencapai respon yang diinginkan. Pasien elderly yaitu pasien yang usianya diatas 65 

tahun. Pemberian dosis elderly harus diperhatikan karena fungsi fisiologisnya 

menurun sehingga mempengaruhi distribusi dan metabolisme obat. 

 Pemberian dosis yang sesuai dengan dosis standar sangatlah penting untuk 

keberhasilan terapi pasien hipertensi. Apabila dosis yang dberikan kurang obat tidak 

mampu menghasilkan efek terapi yang diinginkan karena obat tersebut berada dalam 

rentang subterapeutik. Dosis berlebih mengakibatkan meningkatnya resiko efek 

samping dan timbulnya ketoksikan. Oleh karena itu,  dosis yang tepat mewujudkan 

keberhasilan terapi pada pasien. 

 Keterbatasan dari penelitian ini yaitu kelengkapan data di rekam medik 

terbatas. Peneliti tidak mengetahui pertimbangan dokter dalam memilih strategi 

pengobatan pada pasien. Riwayat penyakit pasien juga tidak diketahui sehingga sulit 
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untuk memastikan bahwa pengobatan yang diberikan pada pasien sudah benar-benar 

tepat. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 
Ketepatan dosis pemberian obat antihipertensi pada tahun 2010 dan 2011 

termasuk tinggi dengan persentase ketepatan sebesar 95,28% dan 95,70%. Pengunaan 
obat antihipertensi yang paling banyak pada tahun 2010 dan 2011 tidak mengalami 
perbedaan yaitu captopril dengan persentase sebesar 47,64% dan 33,76%. 
B. Saran 
1. Perlu dilakukan penelitian tentang kualitas penggunaan antihipertensi supaya 
dapat diketahui tingkat rasionalitas penggunaan obat dan efek samping obat. 
2. Perlu dilakukan penelitian menggunakan metode prospektif dan pengoptimalan 
evaluasi dengan wawancara kepada pasien, dokter, farmasi untuk menggali informasi 
lebih dalam mengenai pengobatan yang diberikan kepada pasien. 
3. Perlu adanya perbaikan, kelengkapan dan kerapian pada penulisan informasi yang 
ada dalam dokumen rekam medik. 
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