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ABSTRAK 

Hipertensi didefinisikan sebagai meningkatnya tekanan darah arteri yang 
persisten. Hipertensi sering dianggap sebagai silent killer. Penyebab utama 
kematian pada hipertensi adalah serebrovaskular, kardiovaskular, dan gagal ginjal.  
Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi penggunaan obat antihipertensi pada 
pasien hipertensi dengan gagal ginjal di RS “X” tahun 2010. Penelitian 
merupakan penelitian observational, data diambil secara retrospektif 
menggunakan data rekam medik pasien dan dianalisa dengan metode deskriptif 
nonanalitik. Populasi penelitian adalah semua pasien yang didiagnosis menderita 
hipertensi dengan gagal ginjal di instalasi rawat inap RS “X” tahun 2010. Sampel 
diambil dengan metode purposive sampling dimana sampel ditentukan 
berdasarkan kriteria inklusi. Evaluasi penggunaan obat dalam penelitian ini 
meliputi tepat obat, tepat indikasi, tepat pasien dan tepat dosis. Dari penelitian ini 
didapat hasil sebagai berikut: Obat antihipertensi yang digunakan pada pasien 
adalah furosemid (36,13%), hidroklorotiazid (0,84%), captopril (15,13%), 
lisinopril (0,84%), valsartan (1,68%), irbesartan (0,84%), amlodipin (1,68%), 
nifedipin (0,84%), nicardipin (0,84%), diltiazem (17,65%), dan clonidin 
(23,53%). Kategori ketepatan didapat untuk tepat indikasi 100%, untuk tepat obat 
84%, tepat pasien 100% dan 42% ketidaktepatan dosis. 

. 
 

Kata kunci : hipertensi, gagal ginjal, evaluasi 
 
  ABSTRACT 

Hypertension can be define as persistently blood preassure increase. 
Hypertension is also called silent killer. The dead main cause of hypertension is 
cerebrovascular disease, cardiovascular disease and renal failure. The purpose of 
this research is to evaluate the used of antihypertensive agent in hypertensive 
patient with renal failure at hospital “X” in 2010. 

This research is an observational research, the data collected as 
retrospective used patients medical record and analysed used descriptive 
nonanalytic method. The population of this research are all the patient who were 
diagnosed hypertension with renal failure at hospital “X” in 2010. Sample 
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collected used purposive sampling method where the sample were choose with 
particular criteria. The evaluation of drug used in this research include right 
medicine, right indication, right patient and right dose. 

From this research we obtain that the antihypertensive drug used by the 
patients are furosemid (36,13%), hidroklorotiazid (0,84%), captopril (15,13%), 
lisinopril (0,84%), valsartan (1,68%), irbesartan (0,84%), amlodipin (1,68%), 
nifedipin (0,84%), nicardipin (0,84%), diltiazem (17,65%), dan clonidin 
(23,53%). Whereas for category right indication is 100%, right drug is 84%, right 
patients 100%, and innapropiate dose is 42%. 

 
Key words : hypertension, renal failure, evaluation.   
 
 

PENDAHULUAN 

Prevalensi hipertensi di negara berkembang sekitar 80% penduduk 

mengidap hipertensi. Prevalensi hipertensi di Indonesia pada tahun 2007 adalah 

32,2% dan prevalensi tertinggi ditemukan di Provinsi Kalimantan Selatan 39,6%, 

terendah di Papua Barat 20,1% (Rahajeng, 2009).Penyebab utama kematian pada 

hipertensi adalah serebrovaskular, kardiovaskular, dan gagal ginjal (Sukandar, E. 

Y., dkk, 2008). 

Evaluasi penggunaan obat antihipertensi bertujuan untuk menjamin 

penggunaan obat yang rasional pada penderita hipertensi. Penggunaan obat yang 

rasional sangat penting untuk meningkatkan keberhasilan terapi. Apabila 

penderita hipertensi tidak diterapi dapat menyebabkan terjadinya komplikasi yang 

dapat memperburuk keadaan penderita (Suyono dan Lyswanti, 2008). Diantara 

pasien dengan gagal ginjal kronis, penyakit kardiovaskuler memiliki prevalensi 

yang paling tinggi dan merupakan penyebab kematian yang umum pada populasi 

ini (Lerma, et al., 2009). 

Penurunan tekanan darah secara farmakologis yang efektif dapat 

mencegah kerusakan pembuluh darah dan terbukti menurunkan tingkat morbiditas 

dan mortalitas. Telah banyak tersedia obat yang efektif. Sebagai akibatnya, 

penggunaan obat secara rasional, secara tunggal, atau kombinasi, dapat 

menurunkan tekanan darah (Benowitz, 2001). Kontrol tekanan darah dapat dicapai  

pada kebanyakan pasien dengan kombinasi dua atau lebih obat antihipertensi 

(Price and Lorraine, 2005). 
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Evaluasi penggunaan obat merupakan proses jaminan mutu resmi dan 
terstruktur yang dilaksanakan terus menerus, yang ditujukan untuk menjamin obat 
yang tepat, aman dan efektif (Mulyani, 2005). 

Banyaknya jumlah penderita hipertensi dengan gangguan ginjal serta 
banyaknya kejadian risiko pemilihan obat untuk terapinya sehingga penelitian ini 
dilakukan untuk mengetahui gambaran dan mengevaluasi kejadian ketidaktepatan 
pemilihan obat untuk terapi penyakit hipertensi dengan gagal ginjal ini. 

 
METODOLOGI 
Jenis Penelitian 

Penelitian yang dilakukan termasuk penelitian observasional non 
eksperimental, data diambil secara retrospektif dan data dianalisis dengan metode 
deskriptif. 
Definisi Operasional  Penelitian 

Evaluasi ketepatan pemilihan obat adalah proses untuk menganalisis dan 

menilai kesesuaian penggunaan semua obat antihipertensi pada pasien hipertensi 

dengan gagal ginjal di Instalasi Rawat Inap di RS ”X” tahun 2010 antara lain 

meliputi:  

1. Tepat indikasi adalah setiap obat memiliki spektrum terapi yang spesifik 

sesuai dengan gejalanya yang disesuaikan dengan diagnosis dan kondisi 

pasien. 

2. Tepat obat adalah keputusan untuk melakukan upaya terapi diambil 

ditegakkan dengan benar. Obat yang digunakan merupakan drug of choice 

yang tercantum dalam pedoman atau guidelines clinical. 

3. Tepat pasien adalah bahwa obat yang digunakan sesuai dengan kondisi 

patologi dan fisiologi dari pasien dan bukan merupakan kontraindikasi. 

4. Tepat dosis obat yang digunakan sesuai dengan dosis yang terdapat pada 

guidelines atau pedoman yang ada, tepat dosis meliputi besaran dosis obat, 

rute pemberian obat, frekuensi pemberian obat dalam sehari, dan durasi 

pemberian obat. 
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Alat dan Bahan 

Alat 

Alat yang digunakan adalah lembar pengumpul data dengan buku acuan yang 

terdiri dari JNC VII, BNF, Drug dosing renal failure. 

Bahan 

Bahan penelitian adalah data rekam medik pasien hipertensi dengan gagal 

ginjal di Instalasi Rawat Inap RSUD Dr. Moewardi. Data rekam medik berisi 

deskripsi pasien (minimal mencakup nama, umur), keluhan utama (keluhan yang 

sering dirasakan oleh pasien), diagnosis penyakit (pasien didiagnosis hipertensi 

dan gagal ginjal tanpa penyakit penyerta lain oleh dokter di RSUD Dr. 

Moewardi), data penggunaan obat yaitu obat antihipertensi yang digunakan pasien 

saat rawat inap, serta data laboratorium. 

Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi penelitian adalah semua pasien yang didiagnosis menderita 

hipertensi dengan gagal ginjal di Instalasi Rawat Inap di RS “X” tahun 2010. 

2. Sampel 

Sampel pada penelitian ini adalah  semua pasien hipertensi dengan gagal 

ginjal tanpa penyakit penyerta lain yang dirawat di Instalasi Rawat Inap di RS 

“X” selama tahun 2010 yang diambil dengan metode purposive sampling yaitu 

menentukan sampel berdasarkan kriteria inklusi sebagai berikut: 

a. Pasien terdiagnosa hipertensi dan gagal ginjal. 

b. Usia minimal 18 tahun. 

c. Menjalani rawat inap di RS ”X”  tahun 2010. 

d. Pasien mendapat obat antihipertensi. 

Jalannya Penelitian 

Langkah awal yang dilakukan dalam penelitian ini adalah persiapan. 

Persiapan dilakukan dengan menyusun rumusan masalah yang akan digunakan 

sebagai dasar penelitian. Kemudian dilakukan penyusunan proposal penelitian. 

Setelah proposal penelitian selesai disusun dan mendapat persetujuan dari dosen 
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pembimbing, proposal kemudian diajukan kepada pihak RS ”X” sebagai syarat 

perijinan untuk melakukan penelitian. 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara mencatat data rekam medik 

pasien yang didiagnosis hipertensi dengan gagal ginjal tanpa penyakit penyerta 

lain. Setelah data terkumpul, dilakukan analisis data untuk mengetahui ketepatan 

penggunaan obat antihipertensi pada pasien hipertensi dengan gagal ginjal di 

instalasi rawat inap RS ”X” tahun 2010. Kemudian dibuatlah hasil dan 

pembahasan sehingga dapat ditarik kesimpulan dan saran. 

 

Tempat Penelitian 

Penelitian dilakukan di ruang rekam medik Instalasi Rawat Inap RS ”X” 

 

Teknik Analisis 

Hasil penelitian yang didapat dicatat, dikelompokkan dan dianalisis 

menggunakan metode analisis deskriptif non analitik dengan cara 

membandingkan terhadap : 

1. Karakteristik pasien yaitu persentase dari distribusi jenis kelamin dan umur, 

diagnosis, serta status pulang pasien yang terdiagnosa hipertensi dengan 

gagal ginjal. 

2. Karakteristik obat yaitu persentase dari distribusi jenis obat yang digunakan 

berdasarkan jumlah obat yang diberikan kepada pasien. 

3. Persentase ketepatan penggunaan antihipertensi yang ditinjau dari aspek 

tepat indikasi, tepat obat, tepat pasien dan tepat dosis. 

4. Persentase tepat indikasi yaitu jumlah peresepan antihipertensi yang sesuai 

dengan diagnosa yang tertulis direkam medik dibagi dengan jumlah seluruh 

peresepan antihipertensi yang digunakan dikali 100%. 

5. Persentase tepat obat yaitu jumlah peresepan antihipertensi yang sesuai 

dengan keefektifan obat untuk pasien hipertensi dengan gagal ginjal dibagi 

dengan jumlah seluruh peresepan antihipertensi yang digunakan dikali 

100%. 
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6. Persentase tepat pasien yaitu jumlah peresepan antihipertensi yang sesuai 

dengan kondisi pasien hipertensi dengan gagal ginjal dibagi dengan jumlah 

seluruh peresepan antihipertensi yang digunakan dikali 100%. 

7. Persentase tepat dosis yaitu jumlah peresepan antihipertensi yang sesuai 

besaran dosis obat, frekuensi pemberian obat dalam sehari dan durasi 

pemberian obat dibagi dengan jumlah seluruh peresepan antihipertensi yang 

digunakan dikali 100%. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan penelitian ini terdapat 150 pasien yang dirawat di instalasi 

rawat inap RS “X” selama tahun 2010, namun hanya terdapat 50 pasien yang 

memenuhi kriteria inklusi. Sedangkan 100 pasien lainnya masuk dalam kriteria 

eksklusi diantaranya meninggal saat menjalani rawat inap, pasien hamil, pasien 

dibawah usia 18 tahun dan adanya penyakit penyerta yang diderita pasien. 

Kesemua pasien yang masuk dalam kriteria inklusi merupakan pasien yang telah 

didiagnosis hipertensi dengan gagal ginjal stage V yang telah menjalani 

hemodialisa secara rutin. 

 
Tabel 1. Karakteristik pasien hipertensi di instalasi rawat inap RS “X”  tahun 2010 ditinjau 

dari usia dan jenis kelamin 
No Usia (tahun) Jenis kelamin Presentase (%) 

Wanita Pria Wanita Pria 
1 18-45 14 20 28% 40% 
2 45-54 5 6 10% 12% 
3 >55 2 3 4% 6% 

Total 21 29 42% 58% 
 
Umur merupakan faktor resiko yang tidak dapat dimodifikasi. Tekanan 

darah meningkat seiring bertambahnya usia dan hipertensi sering kali terjadi pada 
usia lanjut (Saseen dan Maclaughlin, 2008).  

Berdasarkan tabel 3 diketahui bahwa pada usia kurang dari 45 tahun 
persentase penderita hipertensi pada wanita adalah 28%  dan pada pria adalah 
40%. Prevalensi hipertensi pada usia 45-54 tahun wanita adalah 10% dan pria 
12%. Sedangkan penderita hipertensi pada usia lebih dari 55 tahun pada wanita 
4% dan pada pria 6%. 
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A. Profil Penggunaan Obat 

Tujuan penanganan hipertensi adalah untuk menurunkan kesakitan dan 
kematian dari hipertensi. Pengurangan resiko terhadap kesakitan dan kematian 
akibat hipertensi perlu diterapi menggunakan drug of choice ( Saseen dan 
Machlaughlin, 2008).  

 
1. Penggunaan Obat Antihipertensi dan Obat Pendukung 

Tabel 2 Penggunaan obat antihipertensi dan obat pendukung pada penderita hipertensi 
dengan komplikasi gagal ginjal di instalasi rawat inap RS “X” tahun 2010 

No Kelas Terapi Golongan Nama generic Jumlah 
1 
 

Antihipertensi ACEI Captopril 18 
Lisinopril 1 

ARB Valsartan 2 
Irbesartan 1 

CCB Diltiazem 21 
Amlodipin 2 
Nifedipin 1 
Nicardipin 1 

α blocker Clonidin 28 
Diuretik HCT 1 

Furosemide 43 
2 
 

Antibiotik Cephalosporin Ceftriaxone 16 
Ceftazidim 1 

Metronidazole Metronidazole 1 
Kuinolon Ciprofloxacin 1 

4 Antiemetik Metoclopramid Metoclopramid 1 
5 Hipolipidemik Fibrate Gemfibrozil 3 

Statin Simvastatin 1 
6 Ansietas Ansiolitik Alprazolam 1 

Diazepam 1 
9 Antitukak Antagonis reseptor H2 Ranitidin 27 

Proton pump inhibitor Omeprazol 1 
8 Antianemia Antianemia Asam folat 42 
9 Analgesik Kortikosteroid Deksametason 1 

Obat gout dan hiperurisemia 
induksi sitotoksik 

Allopurinol 10 

 

Antihipertensi yang digunakan merupakan golongan ACEI, ARB, CCB, α 

blocker, dan diuretik. Sedangkan obat penunjang yang paling banyak digunakan 

yaitu asam folat dan ranitidin. Asam folat digunakan sebagai antianemia karena 

umumnya pasien yang menderita gagal ginjal mengalami komplikasi berupa 

anemia sebagai efek dari kerusakan ginjal yang dialami. Sedangkan ranitidin 

digunakan sebagai antitukak karena kebanyakan pasien mengalami keluhan 

berupa mual dan muntah. 
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2. Penggunaan Obat Antihipertensi 
Tabel 3 .Penggunaan obat antihipertensi tunggal dan kombinasi pada penderita hipertensi 

dengan komplikasi di instalasi rawat inap RS “X” tahun 2010 
Terapi Nama obat Jumlah Presentase 

(%)  (n=50) 
Tunggal Furosemid 

 
3 6% 

2 kombinasi Furosemid + Clonidin 7 46% 
Furosemid + Valsartan 2 
Captopril + Diltiazem 1 
Diltiazem + Clonidin 4 
Furosemid + Diltiazem 1
Furosemid + Irbesartan 1 
Furosemid + Nicardipin 1 
Furosemid + Captopril 3 
Amlodipin + HCT 1 
Furosemid + Amlodipin 1 
Clonidin + Captopril 
 

1 

3 kombinasi Furosemid + Diltiazem + Clonidin 11 36% 
Furosemid + Captopril + Diltiazem 2 
Furosemid + Captopril + Clonidin 4 
Furosemid + Nifedipin + Captopril 
 

1 

4 kombinasi Furosemid + Clonidin + Diltiazem + Captopril 4 
 

8% 

5 kombinasi Furosemid + Captopril + Diltiazem + Lisinopril + 
Clonidin 

1 4% 

Furosemid + Captopril + Diltiazem + Clonidin + 
Amlodipin 

1 

  
Antihipertensi kombinasi lebih banyak dibandingkan monoterapi. 

Penggunaan antihipertensi monoterapi yang paling banyak digunakan adalah 

golongan diuretik yaitu furosemid (6%). Diuretik merupakan drug of choice bagi 

penyakit hipertensi disertai gagal ginjal. Loop diuretics misalkan furosemid 

merupakan pilihan diuretik yang digunakan pada pasien gagal ginjal karena dapat 

meningkatkan penngeluaran sodium hingga 20% dan karena efikasinya tidak 

bergantung pada glomelural filtration rate (GFR). Selain itu efek samping yang 

muncul pada penggunaan furosemid sangatlah jarang ditemui (Dussol, et 

al.,2012). Namun absorbsi dari furosemid dapat menurun pada pasien dengan 

gagal ginjal. Bioafailabilitas furosemid pada pasien gagal ginjal hanya sekitar 

63,8%, selain itu jenis makanan tertentu juga dapat mempengaruhi absorbsi 

furosemid. Waktu eliminasi furosemid semakin diperlama dengan adanya 

penurunan fungsi ginjal (Vasavada, et al, 2003) 
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B. Evaluasi Ketepatan Obat Antihipertensi 

1. Evaluasi Ketepatan Indikasi Penggunaan Obat Antihipertensi 

Ketepatan indikasi pada penggunaan antihipertensi dilihat dari ketepatan 

memutuskan pemberian obat yang sepenuhnya berdasarkan alasan medis. 

Evaluasi ketepatan indikasi dilihat dari perlu tidaknya pasien diberi obat 

antihipertensi berdasarkan tekanan darah. Pada penelitian ini nilai dari ketepatan 

penggunaan obat antihipertensi sebesar 100%. Penggunaan obat dikategorikan 

tepat indikasi apabila obat yang diresepkan sesuai dengan diagnosa adanya 

penyakit hipertensi berdasarkan pengukuran tekanan darah pasien selama rawat 

inap. 

 
2. Evaluasi Ketepatan Obat pada Pasien Hipertensi 

Pemberian obat dikatakan tepat apabila jenis obat yang dipilih berdasarkan 

pertimbangan manfaat dan resiko.Evaluasi terhadap ketepatan obat dilakukan 

dengan membandingkan kesesuaian obat antihipertensi yang dipilih dengan obat 

antihipertensi yang direkomendasikan oleh JNC VII. 

 
Tabel 4 Profil penggunaan obat kategori tidak tepat obat antihipertensi pada pasien 

hipertensi dengan gagal ginjal di instalasi rawat inap RS “X” tahun 2010 
Kategori Antihipertensi No. Kasus Keterangan Jumlah Presentase 
Kombinasi 
obat yang 
tidak tepat 

Diltiazem dan 
amlodipin 
 

8 Diltiazem dan 
amlodipin sama-
sama golongan 
CCB

2 4% 

Captopril dan 
lisinopril 

20 Captopril dan 
lisinopril sama-
sama golongan 
ACEI 

Terapi tidak 
rasional 

Furosemid, 
klonidin, 
diltiazem dan 
kaptopril 

18, 21, 28, 29 Pasien diterapi 
dengan 4 
kombinasi 
antihipertensi 

6 12% 

Furosemid, 
captopril, 
diltiazem, 
lisinopril dan 
klonidin 

20 Pasien diterapi 
dengan 5 
kombinasi 
antihipertensi 

 Furosemid, 
captopril, 
diltiazem, 
klonidin, dan 
amlodipin 

8 
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Obat dikatakan kombinasi yang tidak tepat apabila digunakan 2 obat dari 

golongan yang sama secara bersamaan atau kombinasi obat yang dilakukan tidak 

sesuai standar. Pada penelitian ini didapat 2 kasus (4%) dimana terjadi kombinasi 

obat yang tidak tepat. 

Pada kasus nomer 8 pasien mendapat kombinasi terapi diltiazem dan 
amlodipin yang merupakan obat golongan CCB.Sedangkan pada kasus nomer 20 
pasien mendapat kombinasi terapi captopril dan lisinopril.Captopril dan dan 
lisinopril merupakan obat golongan ACEI. Pemberian obat dengan kombinasi 
yang tidak tepat dimana keduanya berasal dari kelas terapi yang sama dapat 
meningkatkan efek yang tidak diinginkan atau efek samping dari obat tersebut 
sehingga tidak tercapai efek terapetik yang diharapkan. 

Berdasarkan penelitian terdapat kombinasi obat antihipertensi sebanyak 4 

sampai 5 kombinasi, berbagai uji klinis telah menunjukkan bahwa rata‐rata 

diperlukan 2 sampai 3 obat antihipertensi untuk dapat mencapai TD target terapi. 

Sehingga terapi menggunakan 4 hingga 5 kombinasi antihipertensi dinyatakan 

tidak rasional. Jumlah kasus pasien yang mendapat terapi tidak rasional sebanyak 

6 pasien (12%). Kombinasi obat yang bekerja memblok sistem 

renin‐angiotensin‐aIdosteron biasanya cukup untuk  mencapai target TD (Bakris, 

2001). Kombinasi terapi yang dianjurkan oleh American Family Physician (AFP) 

adalah Beta blocker dan diuretik, Angiotensin Converting Enzym Inhibitor dan 

diuretik, Angiotensin Receptor Blocker dan diuretik, Calcium Channel Blocker 

dan Angiotensin Converting Enzym Inhibitor (Skolnik, et al,2000). 

Penggunaan kombinasi obat secara rasional bertujuan untuk 
mempertahankan tekanan darah menggunakan dua antihipertensi yang memiliki 
tempat aksi dan golongan yang berbeda dan untuk meningkatkan kepatuhan 
pasien dengan menggunakan satu tablet yang diminum dua atau tiga kali sehari.  
Penggunaan dosis rendah dari dua obat yang berbeda dapat juga mengurangi efek 
klinis dan metabolic yang terjadi pada dosis maksimal dari tablet kombinasi. 
Keuntungan potensial ini yang mendasari beberapa peneliti untuk menggunakan 
terapi antihipertensi kombinasi sebagai terapi awal, terutama pada pasien dengan 
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resiko kerusakan organ yang tinggi atau pada tingkat hipertensi yang lebih parah 
(Skolnik et al, 2000) 

 
3. Evaluasi Ketepatan Dosis pada Penggunaan Antihipertensi 
Tabel 5 Profil penggunaan obat kategori tidak tepat dosis antihipertensi pada penderita 

hipertensi dengan gagal ginjal di instalasi rawat inap RS “X” tahun 2010 
Kategori No kasus Pengobatan yang 

Diterima 
Pengobatan yang 

seharusnya 
Persentase 

(%) 
Dosis lebih 3, 6, 8, 15, 16, 18, 

20, 21, 24, 25, 27, 
28, 29, 30, 40, 41, 
45, 46, 47 
 

Captopril 3 x 25 mg 25–30% setelah 
hemodialisa. 
(Drug Dosing 
Renal Failure) 

42% Dosis 
kurang 

  Furosemid 40-80 
mg tiap 12 jam 
(1ampul= 
20mg/2ml) 

2 Furosemid 1 ampul / 
12 jam 
 

32 Hidroklorotiazid 1 x 
12,5 mg 

2 x 25 – 50 mg 
sehari 

 

Kriteria tepat dosis yaitu tepat dalam frekuensi pemberian, dosis yang 
diberikan dan jalur pemberian obat kepada pasien.Ketepatan dosis dianalisis 
dengan membandingkan dengan BNF dan Drug Dosing Renal Failure.Bila 
peresepan dosis obat antihipertensi berada pada rentang dosis minimal dan dosis 
per hari yang dianjurkan maka peresepan dikatakan tepat dosis. Dalam penelitian 
ini ditemukan 19 kasus pemberian obat dengan dosis lebih dimana kesemuanya 
merupakan pemberian captopril dengan dosis yang berlebihan. Pada penderita 
hipertensi dengan gagal ginjal yang telah menjalani hemodialisa secara rutin dosis 
captopril yang semestinya adalah 20-30% dari dosis normal dan obat diberikan 
setelah hemodialisa, namun pada penelitian ini captopril diberikan 3 kali sehari 25 
mg. Sama dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan di RSUP Dr. Sardjito 
oleh Woro harjaningsih dan Putu wahyu diantari pada tahun 2005 didapat 
kesalahan dosis pemberian ACEI pada pasien hipertensi dengan gagal ginjal 
sebanyak 32.26%. 

Dosis kurang merupakan dosis pemberian obat antihipertensi yang 
diberikan kurang dari dosis yang dianjurkan dalam buku standar.Dosis yang 
kurang menyebabkan obat berada dalam rentang subterapetik sehingga obat tidak 
mampu menghasilkan efek terapi yang diinginkan.Dalam penelitian ini terdapat 2 
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kasus pemberian obat dengan dosis kurang dari yang dianjurkan dari buku 
standart yaitu pada kasus nomer 2, dan 32. 
4. Evaluasi Ketepatan Pasien pada Penggunaan Antihipertensi 

Ketepatan pasien adalah ketepatan pemilihan obat yang 
mempertimbangkan keadaan pasien sehingga tidak menimbulkan kontraindikasi 
kepada pasien secara individu. Evaluasi ketepatan pasien pada penggunaan 
antihipertensi dilakukan dengan membandingkan kontraindikasi obat yang 
diberikan dengan kondisi pasien menurut diagnosis dokter. Dalam penelitian ini 
nilai penggunaan obat berdasarkan tepat pasien bernilai 100% karena kesemua 
obat yang diresepkan pada pasien hipertensi dengan gagal ginjal di instalasi rawat 
inap RSUD Dr. Moewardi tahun 2010 sesuai dengan keadaan patologi dan 
fisiologi pasien serta tidak menimbulkan kontraindikasi bagi pasien. 
KESIMPULAN dan SARAN 

Kesimpulan 

Dari penelitian yang telah dilakukan mengenai penggunaan obat 

antihipertensi pada pasien hipertensi dengan gagal ginjal di instalasi rawat inap 

RSUD Dr. Moewardi tahun 2010, maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Obat antihipertensi yang digunakan pada pasien adalah furosemid (36,13%), 

hidroklorotiazid (0,84%), captopril (15,13%), lisinopril (0,84%), valsartan 

(1,68%), irbesartan (0,84%), amlodipin (1,68%), nifedipin (0,84%), nicardipin 

(0,84%), diltiazem (17,65%), dan clonidin (23,53%).  

2. Dari penelitian ini didapat untuk Kategori ketepatan didapat untuk tepat 

indikasi 100%, untuk tepat obat 84%, tepat pasien 100% dan 42% 

ketidaktepatan dosis. 

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka penulis menyarankan kepada : 

1. Pihak rumah sakit 

a. Mempertimbangkan penggunaan obat antihipertensi yang lebih efektifdan 

tepat pada pasien hipertensi dengan komplikasi penyakit ginjalkronis. 

b. Memperhatikan penggunaan obat antihipertensi pada pasien dengan 

penyakit penyerta. 
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c. Sebaiknya dilakukan monitoring penggunaan obat antihipertensi yangbaik 

untuk menjaga dan meningkatkan kualitas hidup pasien danpelayanan 

dirumah sakit. 

d. Sebaiknya data rekam medik pasien ditulis dengan jelas dan lengkap. 

2.  Peneliti selanjutnya 

a.  Mengumpulkan data yang lebih banyak dan memantau kondisi 

klinispasien secara periodik selama dirawat di rumah sakit agar 

perkembanganpenyakitnya dapat diketahui secara akurat, sehingga data 

yang didapatkanjuga lebih akurat. 

b. Menggunakan metode penelitian yang tepat agar data yang didapat yang 

lengkap. 
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