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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Hipertensi merupakan penyakit yang sering disebut sebagai silent killer 

(pembunuh diam-diam) termasuk penyakit yang sangat berbahaya 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 sudah dipasarkan sejak tahun 1950-

an. Obat antihipertensi yang pertama kali disetujui oleh Food and Drug 

Administration yaitu tiazid dan diuretik lainnya 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 

pasien hipertensi ringan, diuretik lebih unggul menurunkan insiden stroke 

dibanding propanolol dan tahun 1992 dilaporkan bahwa 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). 
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Penelitian yang telah dilakukan oleh Samudra (2010) dengan metode 

ATC/DDD selama periode tahun 2004-2008 di Puskesmas Mlati II Sleman 

Yogyakarta jenis antihipertensi yang digunakan yaitu kaptopril, furosemid, 

hidrochlorotiazid, nifedipin, dan reserpin. Selama periode tahun ini tidak ada 

perubahan penggunaan antihipertensi yang digunakan di Puskesmas Mlati II 

Sleman Yogyakarta. Menurut penelitian Syahbana (2011) tentang evaluasi 

penggunaan obat antihipertensi pada pasien rawat inap di RSI Yarsis Surakarta 

tahun 2010, Golongan antihipertensi yang paling besar digunakan berdasarkan 

perhitungan DDD dalam ATC adalah Antiadrenergic Central Agen yaitu 

clonidine dengan persen penggunaan 32,0607%. Obat-obat yang masuk dalam 

DU90% diurutkan berdasarkan besar penggunaan yaitu; clonidine, furosemide, 

kaptopril, spironolactone, candesartan, losartan, ramipril, irbesartan, bisoprolol. 

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Asteriana (2011) tentang pola 

penggunaan dan evaluasi obat antihipertensi pada pasien hipertensi dengan 

diabetes mellitus di RSUD Karanganyar tahun 2010 menunjukkan hasil bahwa 

72,7% pasien menggunakan monoterapi dari golongan ACE inhibitor dan 9,1% 

pasien menggunakan monoterapi dari golongan CCB. Pelayanan terapi di RSUD 

Karanganyar untuk pasien hipertensi dengan Diabetes Mellitus kurang sesuai 

dengan standar dari Joint National Committe (JNC) VII tahun 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). 

Evaluasi penggunaan obat dibagi menjadi 2 yaitu kualitatif dan kuantitatif. Salah 

satu studi kuantitatif adalah dengan menggunakan metode ATC/DDD. Metode ini 

direkomendasikan oleh WHO untuk mengevaluasi penggunaan obat (WHO, 

2011).  

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan penelitian tentang jenis 

dan penggunaan antihipertensi pada pasien hipertensi dengan metode ATC/DDD. 

Penelitian ini dilakukan di RSUD Dr. Moewardi dengan alasan RSUD Dr. 
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Moewardi merupakan rumah sakit tipe A. Pada tahun 2011 hipertensi masuk 

dalam 10 besar penyakit rawat inap. 

 
B. Perumusan Masalah 

  Rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah : 

1. Jenis antihipertensi apa saja yang digunakan untuk pasien hipertensi di 

Instalasi Rawat Inap RSUD Dr. Moewardi tahun 2010 dan 2011? 

2. Bagaimana kuantitas penggunaan antihipertensi untuk pasien hipertensi di  

Instalasi Rawat Inap RSUD Dr. Moewardi tahun 2010 dan 2011 dengan metode 

ATC/DDD ? 

3. Bagaimana ketepatan dosis penggunaan antihipertensi pada pasien hipertensi 

di Instalasai Rawat Inap RSUD Dr. Moewardi Tahun 2010 dan 2011 berdasarkan 

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

High Blood Pressure VII? 

 
C. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui jenis antihipertensi yang digunakan untuk pasien hipertensi di 

Instalasi Rawat Inap RSUD Dr. Moewardi tahun 2010 dan 2011. 

2. Mengetahui kuantitas penggunaan  antihipertensi yang digunakan untuk 

pasien hipertensi di Instalasi Rawat Inap RSUD Dr. Moewardi tahun 2010 dan 

2011 dengan aplikasi metode ATC/DDD. 

3. Mengetahui ketepatan dosis penggunaan antihipertensi pada pasien hipertensi 

di Instalasi Rawat Inap RSUD Dr. Moewardi Tahun 2010 dan 2011 berdasarkan 

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

High Blood Pressure VII. 

 
D. Tinjauan Pustaka 

1. Hipertensi 

a. Definisi 

Seseorang dikatakan prehipertensi apabila tekanan darah sistolik 120-

139mmHg atau tekanan darah diastolik 80-89mmHg. Pada kondisi ini perlu 
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dilakukan modifikasi gaya hidup untuk mencegah cardiovascular disease 

(Chobanian et al, 2004). 

b. Klasifikasi Hipertensi 

Klasifikasi hipertensi berdasarkan tingginya tekanan darah menurut the 

join national on detection, evaluation, and the treatment of high blood pressure 

Amerika Serikat, dalam laporannya ke tujuh sebagai berikut: 
Tabel 1. Klasifikasi hipertensi berdasarkan tingginya tekanan darah menurut the join 

national on detection, evaluation, and the treatment of high blood pressure (JNC VII) 
 NO          Klasifikasi                   Sistolik Diastolik

1 Normal 
2 Pre Hipertensi 
3 Hipertensi stage 1 
4 Hipertensi stage 2 

<120 <80 
120-139 80-90 
140-159 90-99 
>160 >100 

(Chobanian et al., 2004) 
 

c. Kriteria Hipertensi  

Berdasarkan penyebabnya hipertensi dibagi menjadi 2 golongan yaitu: 

1) Hipertensi esensial atau primer 

Jenis hipertensi yang tidak diketahui penyebabnya. Sekitar 90% penderita 

mendertia hipertensi jenis ini. 

2) Hipertensi sekunder 

Jenis hipertensi yang penyebabnya dapat diketahui antara lain, pembuluh 

daraj ginjal, gangguan kelenjar tiroid, dan kelenjar adrenal. Merupakan 10% dari 

seluruh kasus hipertensi adalah hipertensi sekunder (Sassen and Erick, 2008). 

d. Gambaran Klinis dan Efek Hipertensi 

Hipertensi biasanya asimptomatik, sampai terjadi kerusakan organ target. 

Sebagian besar nyeri kepala pada hipertensi tidak berhubungan dengan tekanan 

darah. Fase hipertensi yang berbahaya bisa ditandai oleh nyeri kepala dan 

hilangnya penglihatan. Risiko hipertensi jangka panjang adalah penyakit 

serebrovaskuler, penyakit vaskuler, hipertrofi ventrikel kiri, dan gagal ginjal 

(Davey, 2008). 

e. Terapi Hipertensi 

Dikenal 5 kelompok obat lini pertama (first line drug) yang lazim 

digunakan untuk pengobatan awal hipertensi, yaitu : diuretik, penyekat reseptor 

beta adrenergik (β-blocker), penghambat angiotensin-converting enzyme (ACE-
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inhibitor), penghambat reseptor angiotensin (angiotensin-receptor blocker, ARB), 

antagonis kalsium (Gunawan & Nafrialdi, 2008). 

 

2. Anatomical Therapeutic Chemical (ATC) 

a. Sejarah Metode ATC/DDD 

Penelitian penggunaan obat semakin meningkat sejak kelahiran metode 

ATC/DDD tahun 1960. Pada simposium The Consumption of Drugs di Oslo tahun 

1969 dan The Drugs Utilization Research Group (DRUG), untuk studi 

penggunaan obat telah disepakati bahwa diperlukan suatu sistem klasifikasi yang 

dapat diterima secara internasional. Para peneliti Norwegia oleh The Europan 

Pharmaceutical Market Research Association (EPhMRA) memodifikasi dan 

mengembangkan sistem yang dikenal dengan sistem Anatomical Therapeutic 

Chemical (ATC). Dalam rangka pengukuran penggunaan obat diperlukan suatu 

sistem klasifikasi dan unit pengukuran. Teknik pengukuran Defined Daily Dose 

(DDD) merupakan teknik yang digunakan untuk memperbaiki atau memodifikasi 

unit pengukuran penggunaan obat dari bentuk sebelumnya yang digunakan dalam 

studi penggunaan obat (WHO, 2011).   

b. Tujuan Metode ATC/DDD 

Tujuan metode ATC/DDD yaitu sebagai sarana penelitian penggunaan 

obat untuk meningkatkan  kualitas penggunaan obat. Salah satu dari komponen ini 

yaitu perbandingan dari konsumsi obat tingkat internasional atau level-level lain. 

Adanya perbandingan penggunaan obat bermanfaat untuk mengetahui perbedaan. 

Evalusi lebih lanjut dilakukan ketika ditemukan perbedaan yang bermakna 

sehingga mengarahkan pada identifikasi masalah dan perbaikan sistem 

penggunaan obat. Tujuan utama The Centre and Working Group adalah untuk 

menjaga stabilitas kode ATC dan DDD, studi penggunaan obat ini tidak 

dipengaruhi oleh perubahan sistem (WHO, 2011).  

c. Sistem Klasifikasi ATC 

Sistem klasifikasi ATC digunakan untuk mengklasifikasikan obat. Obat 

dibagi menjadi kelompok yang berbeda menurut organ atau sistem dimana obat 
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tersebut beraksi dan atau berdasarkan karakteristik terapeutik dan kimianya. Obat 

diklasifikasikan menjadi kelompok-kelompok pada lima level yang berbeda. 

1) Level pertama, level yang paling luas, obat dibagi menjadi 14 kelompok 

utama anatomi. Kode level pertama berdasarkan huruf, contoh: “C” untuk 

Cardiovascular system. 
Tabel 2. Kode level pertama pada sistem ATC 

Kode Level Makna
A 
B 
C 
D 
G 
H 
J 
L 
M 
N 
P 
R 
S 
V 

Alimentary tract and metabolism 
Blood and blood forming organs 

Cardiovascular system 
Dermatologics 

Genitourinary system and sex hormone 
Systemic hormonal preparations 

Antiinfectives for systemic 
Antineoplasmic and immunomodelating 

Musculo-skeletal system 
Nervous system 

Antiparasitic product, insecticides and repellents 
Respiratory system 

Sensory organs 
Various 

 
2) Level 2, kelompok utama farmakologi dan terdiri dari dua digit. 

3) Level 3, kelompok farmakologi dan terdiri dari satu huruf. 

4) Level 4, kelompok kimia dan terdiri dari satu huruf. 

5) Level 5, kelompok zat kimia dan terdiri dari dua digit (WHO, 2011). 

Contoh : ATC C08DA01 adalah kode untuk Verapamil 
Tabel 3. Contoh kode ATC dan makna 

Struktur ATC Makna Level 
C 
 
CO8 
 
CO8D 
 
 
CO8DA 
 
CO8DA01 

Cardiovascular system 
 
Calcium Channel Blokers 
 
Selective Calcium Channel 
Blocker 
 
Phenylalkylamine derivatives 
 
Verapamil 

Level 1, kelompok utama anatomi 
 
Level 2, kelompok utama farmakologi 
 
Level 3, kelompok farmakologi 
 
 
Level 4, kelompok kimia 
 
Level 5, kelompok zat kimia 

 
Prinsip umum klasifikasi antara lain: penggunaan terapi utama, satu kode 

untuk setiap sediaan, satu zat dapat mempunyai kode ATC lebih dari satu bila 

mempunyai kekuatan lebih dari satu untuk terapi yang berbeda (WHO, 2011). 
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3. Defined Daily Dose (DDD)  

a. Unit Pengukuran DDD 

Defined Daily Dose (DDD) yaitu suatu unit pengukuran yang ditetapkaan 

oleh WHO untuk digunakan bersama-sama dengan sistem klasifikasi ATC. DDD  

diasumsikan sebagai dosis pemeliharaan rata-rata per hari obat yang digunakan 

untuk indikasi utama pada orang dewasa. DDD hanya ditetapkan untuk obat yang 

memiliki kode ATC (WHO, 2011).  

Data penggunaan obat yang dipresentasikan pada DDD hanya memberikan 

perkiraan penggunaan dan tidak memberikan gambaran penggunaan yang pasti. 

DDD merupakan unit pengukuran tetap yang tidak tergantung pada harga dan 

bentuk sediaan untuk mengakses trend penggunaan obat dan untuk menunjukkan 

adanya perbandingan antar kelompok populasi (WHO, 2011). 

b. Prinsip Penetapan DDD 

Penetapan DDD yaitu ditetapkan dengan prinsip umum sebagai berikut: 

1) Dosis rata-rata orang dewasa yang digunakan untuk indikasi utama yang 

direfleksikan dengan kode ATC. Ketika direkomendasikan dosis ke berat badan, 

seorang dewasa dianggap 70 Kg. Pada keadaan khusus, terutama untuk anak-anak 

(seperti mixture, suppositoria) digunakan DDD untuk orang dewasa. Kecuali yang 

dibuat khusus untuk anak-anak seperti hormon pertumbuhan dan tablet fluorid. 

2) Dosis pemeliharaan. Beberapa obat digunakan dalam dosis yang berbeda 

tetapi tidak direfleksikan dalam DDD. 

3) Dosis terapi yang biasa digunakan. 

4) DDD biasanya diadakan berdasarkan pernyataan isi (kekuatan) produk. 

Variasi dalam bentuk garam biasanya tidak memberikan perbedaan DDD, kecuali 

digambarkan pada guideline untuk kelompok ATC yang berbeda (WHO, 2011). 

c. Produk kombinasi 

Defined Daily Dose (DDD) untuk produk kombinasi didasarkan pada 

prinsip utama perhitungan kombinasi seperti satu dosis harian. Prinsip DDD untuk 

produk kombinasi yaitu: 
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1). Berdasarkan pada DDD tiap zat aktif. 

2). Dinyatakan dalam unit dose (UD), misal 1 tablet atau kapsul atau supositoria 

ekivalen dengan 1 UD (WHO, 2011).  

d. Perhitungan DDD 

Cara perhitungan DDD yaitu :  

1) Dihitung data total penggunaan obat dalam unit, tablet, vial dan kekuatan, 

kemudiaan disesuaikan dengan ATC. 

2) Dihitung total kuantitas yang dikonsumsi. Total kuantitas yaitu jumlah 

keseluruhan obat yang dikonsumsi. 

3) Unit dikali dengan kekuatan sediaan. 

4) Dibagi total kuantitas dengan DDD yang ditetapkan ( DDD definitif ). 

5) Dibagi kuantitas total (DDD) dengan jumlah hari rawat pasien (WHO, 2011). 

Perhitungan DDD untuk obat tunggal sesuai dengan cara perhitungan di 

atas. Perhitungan DDD untuk obat kombinasi  mempunyai ketentuan sendiri. 

        Contoh perhitungan DDD untuk obat kombinasi: 

(a) Pasien menerima pengobatan dengan dua produk, masing-masing berisi satu 

zat aktif: 

Produk A: Tablet yang berisi 20mg zat aktif X (DDD=20mg) 

Produk B: Tablet yang berisi 25mg zat aktif Y (DDD=25mg). 

Perhitungan DDD dari produk kombinasi ini yaitu 1 tablet A ditambah dengan 

satu tablet B, sehingga akan dihitung menjadi konsumsi 2 DDDs. 

(b) Pasien menerima pengobatan dengan produk kombinasi yang mengandung 

dua zat aktif:  

Produk C: Tablet yang mengandung 20 mg zat aktif X dan 12,5mg zat aktif Y.  

Perhitungan DDD dari produk kombinasi ini ditetapkan sebagai 1 tablet=1UD, 

sehingga dosis 1 tablet C setiap hari akan dihitung sebagai 1 DDD (WHO, 2011). 

e. Keuntungan 

1) Unit tetap yang tidak dipengaruhi oleh perubahan harga dan mata uang serta 

bentuk sediaan. 

2) Mudah diperbandingkan secara institusi, nasional, regional, internasional 

(WHO, 2011). 
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f. Keterbatasan 

1) Tidak menggambarkan penggunaan yang sebenarnya. 

2) Belum lengkap untuk semua obat: topikal, vaksin, dan anastesi (WHO, 2011). 

g. Faktor-faktor untuk keberhasilan ATC/DDD 

1) Mengetahui prinsip-prinsip ATC/DDD yaitu penggunaan terapi utama, satu 

kode untuk setiap sediaan, dan satu zat dapat mempunyai kode ATC lebih dari 

satu bila mempunyai kekuatan lebih dari satu untuk terapi yang berbeda. 

2) Perhatikan perubahan-perubahan. Jika ada perubahan dosis akan 

mempengaruhi perhitungan penggunaan obat  

3) Koleksi data yang akurat. Data akurat berupa data keseluruhan obat yang 

dikonsumsi.  

4) Mempertimbangkan keterbatasan-keterbatasan pada saat mengevaluasi hasil 

(WHO, 2011). 

 

 


