
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Studi farmakovigilan mencakup kegiatan mendeteksi dan monitoring efek 

yang tidak diharapkan dan merugikan pasien. Seiring berkembangnya obat-obatan 

baru di pasaran, maka resiko terjadinya efek yang tidak diinginkan dari obat pada 

pelaksanaan terapi farmakologis semakin meningkat. Data yang menyajikan 

reaksi obat yang tidak dikehendaki (ROTD) tentang obat-obatan yang beredar di 

Indonesia belum banyak dipublikasikan. Edukasi terhadap ROTD menjadi 

penting, mengingat kejadian tersebut berpengaruh terhadap kualitas hidup pasien 

dan biaya terapi  yang harus ditanggungnya. 

Tragedi talidomid tahun 1961 telah memacu banyak negara dalam 

mengembangkan sistem pemantauan obat guna mencegah dan mendeteksi lebih 

dini kemungkinan morbiditas dan mortalitas yang disebabkan oleh terapi obat. 

Salah satu keberhasilan peran yang ditunjukkan adalah pelaporan secara jeli dan 

waspada terhadap kejadian ROTD yang disebabkan oleh obat-obatan yang diduga 

memicu mortalitas dan morbiditas sehingga dilakukan penarikan produk dari 

pasaran atau pembatasan dalam  penggunaannya. Keberhasilan sistem tersebut 

tergantung pada kerjasama segenap profesi medis dalam melaporkan ROTD 

terutama untuk obat-obat baru. Profesi medis merupakan posisi strategis untuk 

terlibat aktif dalam pelaporan karena selaku penyedia layanan kesehatan (dokter, 

apoteker, perawat, dsb) berada di garis terdepan untuk menegtahui setiap detail 

perkembangan terapi pasien (WHO, 2002). 

Beberapa publikasi menunjukkan terapi obat antihipertensi memicu 

kejadian ROTD. Evaluasi prospektif observasional terhadap ROTD yang 

dilakukan selama 6 bulan di Fakutas Kedokteran Government Medical College, 

Jagdalpur melaporkan bahwa kejadian paling banyak berkaitan dengan terapi 

antibiotik (28,57%), diikuti oleh antihipertensi (24,02%) dan obat antidiabetes 

(14,28%) (Singh et al, 2010).  
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Husain et al (2009) menemukan sebanyak 34 efek samping obat pada 250 

pasien hipertensi dalam studi Farmakovigilan di Rumah Sakit Majeedia 

Universitas Hamdard New Delhi selama studi empat bulan. Persentase yang tinggi 

dari ROTD terjadi pada pasien lanjut usia dan perempuan usia menengah. Cohen 

(2001) menegaskan bahwa kejadian ROTD pada usia lanjut meningkat 2-3 kali 

dibanding usia dewasa yang lebih muda. Husain et al (2009) memaparkan dari 34 

reaksi obat yang merugikan, 18 kejadian (52,9%) diantaranya adalah ringan, 14 

kejadian (41,2%) sedang dan hanya 2 kejadian (5,8%) digolongkan sebagai parah. 

Terapi kombinasi kejadiannya cukup tinggi, dengan total 21 kejadian (61,8%) 

dibandingkan dengan monoterapi (n= 13, 38,2%).  

Kategori obat dengan kejadian ROTD paling besar adalah β blocker, 

diikuti oleh angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitor dan calcium channel 

blockers (CCB). Golongan CCB adalah kategori obat yang paling sering 

diresepkan, tetapi β blocker memiliki frekuensi kejadian ROTD lebih tinggi 

(Husain et al, 2009). Reaksi dosis awal atau saat peningkatan dosis obat 

antihipertensi sering mengakibatkan penurunan tekanan darah secara mendadak, 

hipotensi postural, pusing, syncope, sakit kepala, lesu, atau gejala lainnya. 

(Cohen, 2001). 

Obat-obat antihipertensi dilaporkan memicu terjadinya disfungsi ereksi. Di 

antara 225 laporan kejadian disfungsi ereksi, 59 obat antihipertensi diduga sebagai 

agen penyebabnya. Ditemukan 9 kasus pada golongan obat angiotensin reseptor 

blocker (ARB) (Ekman et al, 2010). Beta blocker terutama propanolol non 

selektif memiliki potensi merusak fungsi seksual pada pria, sering terjadi pada 

dosis lebih dari 120 mg/hari. Dilaporkan juga (kejadian) impotensi akibat 

penggunaan diuretik (Khaja et al, 2003). 

Melihat realitas bahwa pengobatan antihipertensi menimbulkan beberapa 

kejadian reaksi obat yang tidak diinginkan. Maka perlu dilakukan penelitian untuk 

melakukan evaluasi dengan menggali data awal tentang kejadian ROTD yang 

disebabkan oleh terapi obat antihipertensi di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) 

Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten. Rumah sakit tersebut merupakan rujukan utama 

pengobatan antihipertensi masyarakat di wilayah Kabupaten Klaten. 
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B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka disusun rumusan 

sebagaimana berikut; 

1. Apakah terdapat kejadian ROTD pada terapi obat antihipertensi di  RSUP 

Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten? 

2. Bagaimana manifestasi kejadian ROTD pada terapi obat antihipertensi di  

RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi temuan dan 

memberikan gambaran kausalitas serta manifestasi kejadian ROTD pada terapi 

obat antihipertensi di RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten 

 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Farmakovigilan 

 Farmakovigilan adalah ilmu yang memadukan penemuan, pengkajian, 

pemahaman, dan pencegahan efek yang tidak dikehendaki (merugikan) terutama 

pada terapi pengobatan jangka panjang dan jangka pendek (WHO, 1972). 

Monitoring ROTD melalui farmakovigilan sangat penting untuk keselamatan 

pasien (Avery et al, 2011) dan memberikan jaminan atas khasiat obat (Lepakhin, 

2002). 

 Kasus  efek yang tidak diinginkan pada talidomid tahun 1961 menjadi 

catatan penting tentang drug safety dalam skala internasional. Ketika itu ribuan 

ibu hamil yang mengkonsumsi obat talidomid melahirkan bayinya dengan cacat 

(Arthur et al., 2002). Losartan sejak dipasarkan di Amerika Serikat menimbulkan 

beberapa reaksi antara lain; vaskulitis, alergi purpura, shock anafilaksis, dan 

reaksi anafilaktoid (Lepakhin, 2002). Sehingga studi farmakovigilan dan semua 

kajian tentang drug safety relevan untuk setiap orang yang mengalami intervensi 

pengobatan (Arthur et al., 2002).  
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2. Reaksi obat yang tidak dikehendaki (ROTD)  

 ROTD adalah sebuah respon (tubuh) terhadap obat yang (memberikan 

efek) merugikan dan tidak diinginkan, terjadi pada (penggunaan) dosis normal 

yang digunakan manusia untuk profilaksis, diagnosis, terapi penyakit, atau 

modifikasi fungsi fisiologis (WHO, 1972). Pelaporan langsung tentang ROTD 

merupakan salah satu metode farmakovigilan (Avery et al, 2011).  

 Depkes2 (2008) mendefinisikan Reaksi obat yang tidak dikehendaki 

(ROTD) yang biasa dikenal sebagai adverse drug reaction (ADR) sebagai 

kejadian cedera pada pasien selama proses terapi akibat penggunaan obat. Definisi 

tersebut memberikan perbedaan pengertian dengan kejadian obat yang tidak 

diharapkan (adverse drug event) dan efek obat yang merugikan (adverse drug 

effect). Adverse drug event diartikan sebagai respon yang tidak diharapkan 

terhadap terapi obat dan mengganggu atau menimbulkan cedera pada penggunaan 

obat dosis normal. Definisi adverse drug event menegaskan bahwa ROTD ada 

yang berkaitan dengan efek farmakologi/mekanisme kerja (efek samping) ada 

yang tidak berkaitan dengan efek farmakologi (reaksi hipersensitivitas). Adapun 

pengertian adverse drug effect adalah sama dengan ROTD, namun ROTD dilihat 

dari sudut pandang pasien sedangkan adverse drug effect dari sudut pandang obat. 

 Menurut WHO (2002), pelaporan ROTD dibutuhkan karena informasi 

yang dikumpulkan selama fase pra pemasaran dalam pengembangan obat niscaya 

belum dilengkapi dengan kemungkinan kejadian yang tidak dikehendaki pada 

pasien. Pernyataan tersebut mengingat beberapa hal berikut: 

a. Pengujian pada hewan belum memadai untuk memeprediksi 

keselamatan dan keamanan obat pada manusia. 

b. Pasien yang terlibat dalam uji klinis dipilih dalam jumlah terbatas. 

c. Pada saat perizinan, pemaparan obat hanya  dilakukan pada kurang 

dari 5000 pasien sehingga hanya reaksi umum yang bisa ditemukan. 

d. Setidaknya membutuhkan minimal 30.000 orang untuk diberi 

perlakuan dengan sebuah obat untuk memastikan bahwa tidak ada 

kesalahan dalam menentukan ADR yang memiliki insidensi 1:10.000. 
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e. Informasi yang jarang namun serius, toksisitas kronis yang terjadi pada 

sebagian kecil kelompok (anak-anak, wanita hamil dan orang tua) atau 

interaksi obat sering tidak lengkap dan tidak tersedia.  

3. Hipertensi 

a. Definisi 

 Hipertensi didefinisikan dengan kenaikan tekanan darah arteri melebihi 

normal dan kenaikan ini bertahan (persisten) (Mutschler, 1991). The Seventh Joint 

National Committee mengklasifikasikan tekanan darah pada orang dewasa sebagai 

berikut (Chobanian et al, 2003): 
Tabel 1: Klasifikasi tekanan darah untuk usia 18 tahun atau lebih menurut JNC VII 2003 

Klasifikasi Sistolik (mm Hg)  Diastolik (mm Hg) 
Normal < 120 Dan < 80 
Prehipertensi 120 – 139 Atau 80 – 89 
Tahap 1 hipertensi 140 – 159 Atau 90 – 99 
Tahap 2 Hipertensi ≥ 160 Atau ≥ 100 

b. Patofisiologi & Etiologi 

 Hipertensi disebabkan oleh 2 mekanisme. Pertama, volume darah lebih 

besar dibandingkan ruangan yang tersedia pada pembuluh darah. Kedua, volume 

darah yang dipompa oleh jantung terlalu cepat (Nugroho, 2012). Berdasarkan 

tinjauan klinis dan patogenetik organ, Hipertensi diklasifikasikan menjadi 

hipertensi primer dan sekunder (Mutschler, 1991). Sejumlah 5% dari pasien 

hipertensi merupakan penderita hipertensi sekunder dan 95% adalah pasien 

hipertensi primer (Newhouse et al, 2005). 

 Hipertensi primer merupakan hipertensi dengan mekanisme patofisiologi 

yang tidak diketahui penyebabnya (Sukandar, 2008). Hipertensi primer tidak 

disebabkan oleh faktor tunggal dan khusus, melainkan dipengaruhi oleh beberapa 

faktor yang saling berkaitan (Anggraini et al., 2008) seperti bertambahnya umur, 

stress psikologis, hereditas (genetis) jenis kelamin (Hernawati, 2008), kurangnya 

gerakan tubuh dan makan berlebihan (Mutschler, 1991).  

 Hipertensi sekunder disebabkan oleh faktor yang diketahui (Anggraini et 

al., 2008). Mekanisme hipertensi sekunder terjadi akibat perubahan organ secara 

patologis (Mutschler, 1999), seperti kerusakan ginjal, gangguan obat tertentu, 

stres akut, kerusakan vaskuler dan lain-lain (Anggraini et al, 2008). 
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4. Profil Obat Antihipertensi 

 Menurut Chua & Bakris (2005), target penurunan tekanan darah pada 

pembuluh darah adalah dengan mencegah ataupun menurunkan resiko 

kardiovaskuler dan ginjal. Berdasarkan mekanisme tersebut, strategi menurunkan 

tekanan darah yang tinggi bisa melalui (1) penurunan curah jantung dan (2) 

resitensi perifer. Penurunan curah jantung dipengaruhi oleh penurunan frekuensi 

denyut jantung, kontraktilitas jantung, retensi air dan natrium. Resistensi perifer 

diturunkan dengan menghambat vasokontriksi (Nugroho, 2012).  

 Terapi hipertensi umumnya memerlukan dua atau lebih obat 

antihipertensi. Penambahan obat antihipertensi didasarkan pada target tekanan 

darah yakni <140/90 mmHg (Chua & Bakris, 2005). Rasionalisasi untuk 

polifarmasi adalah bahwa tiap-tiap obat bekerja pada satu set mekanisme yang 

saling berinteraksi, bermutualisme kompensatorik dalam menjaga tekanan darah 

(Katzung, 2001). Menurut Nugroho (2012) obat-obat antihipertensi dapat 

diklasifikasikan sebagaimana berikut; 

a. Obat yang mempengaruhi resistensi perifer 

1) α blocker 

Obat pada golongan ini beraksi dengan menghambat reseptor α 

adrenergik. Persyarafan simpatetik pada pembuluh darah melibatkan 

reseptor α adrenergik. Aktivasi pada reseptor ini mengakibatkan 

vasokontriksi sehingga meningkatkan tekanan darah baik vena maupun 

arteri (Nugroho, 2012). Blokade α adrenergik mengakibatkan vasodilatasi 

vena dan arteri, sehingga penurunan tekanandarah dipengaruhi oleh 

berkurangnya resistensi perifer (Hoffman, 2008). Contoh: α selektif 

(Prazosin), α non selektif (Fentolamin, Fenoksibenzamin) 

2) Calcium Channel Blocker (CCB)/Antagonis Kalsium 

 Penyekat kanal kalsium menyebabkan dilatasi arteriol perifer dan 

menurunkan tekanan darah. Mekanisme kerja pada hipertensi (dan 

sebagian pada angina) adalah menghambat aliran masuk kalsium ke dalam 

sel-sel otot polos arteri (Katzung 2001). CCB menghambat influks ion 
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kalsium pada kanal ion kalsium di pembuluh darah dan otot jantung 

(Nugroho, 2012). 

Penurunan ion kalsium intraseluler menurunkan kontraksi otot polos 

pembuluh darah, lalu meningkatkan diameter pembuluh darah arteri, 

namun tidak pada vena (Nugroho, 2012). Seperti pada diuretika, antagonis 

kalsium berkhasiat baik terutama pada pasien usia tua. Obat ini lebih 

dipilih jika ada komplikasi, misalnya insufisiensi jantung atau penyakit 

saluran nafas obstruktif (Mutschler, 1991). Contoh obat golongan ini 

adalah diltiazem, verapamil, nifedipin dan amlodipin. 

b. Obat diuretik (Penurun volume darah) 

Diuretik meningkatkan laju aliran urin dan ekskresi natrium serta 

digunakan untuk mengatur volume dan/atau komposisi cairan tubuh pada 

berbagai keadaan klinis (Jackson, 2008). Obat golongan ini diindikasikan 

sebagai monoterapi pada penderita hipertensi tua (Mutschler, 1991).  

Menurut Nugroho (2012), umumnya obat diuretik yang digunakan adalah 

yang beraksi langsung pada sel nefron, yaitu: 

 1). Loop Diuretics  

Obat ini beraksi menghambat co-transporter Na+/K+/2Cl- pada 

ascending limb lengkung Henle sehingga menghambat reabsorpsi Na+ dan 

Cl-. Obat ini diuretik paling poten. Contoh obat adalah furosemid. 

2). Distal tubule diuretics  

Obat ini beraksi menghambat co-transporter Na+/Cl-. Obat ini 

termasuk lini pertama untuk penanganan hipertensi. Contoh obat adalah 

klorotiazid dan hidroklorotiazid. 

3). Diuretika hemat kalium  

Obat ini beraksi pada duktus kolektivus. Efek diuretiknya sangat 

lemah, sehingga tidak digunakan dalam bentuk tunggal. Obat ini 

digunakan bersama diuretik lain untuk menjaga keseimbangan ion kalium. 

Contoh obat adalah spironolakton. 

c. Obat yang mempengaruhi sistem renin-angiotensin 

1) Angiotensin Converting Enzyme (ACE) Inhibitor  
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Senyawa golongan ini bekerja dengan menghambat enzim 

pengkonversi angiotensin I menjadi angiotensin II (Mutschler, 1991). ACE 

berperan penting dalam konversi tersebut pada permukaan sel endotelium 

(Nugroho, 2012). Angiotensin II memiliki kemampuan menghambat 

retensi Na+ dan air oleh ginjal (Jackson, 2008). Senyawa tersebut adalah 

vasokontriktor poten dan pemacu sekresi aldosteron. Aldosteron sendiri 

menyebabkan peningkatan volume darah sehingga meningkatkan 

resistensi vaskuler (Nugroho, 2012). 

Penghambatan ACE menghasilkan efek vasodilatasi dan penurunan 

sekresi aldosteron. Resistensi vaskuler menurun melalui vasodilatasi, 

sehingga menurunkan tekanan darah. Produksi aldosteron yang berkurang 

menurunkan volume darah sehingga menurunkan beban akhir jantung. 

Contoh obat golongan ini; Kaptopril, lisinopril, dan enalapril (Nugroho, 

2012). 

2) Angiotensin Resptor Blocker (ARB) 

Obat ini beraksi menghambat reseptor angiotensin II khususnya 

angiotensin tipe 1 (AT1) (Nugroho, 2012). Senyawa golongan ini lebih 

selektif dari ACE inhibitor, ARB tidak memiliki efek terhadap 

metabolisme bradikinin (Katzung, 2001). Secara teori obat ini lebih 

menguntungkan karena tidak menyebabkan batuk kering. Contoh obat 

golongan ini; losartan, candesartan, dan valsartan (Nugroho, 2012). 

d.  Obat yang mempengaruhi curah jantung 

  β Blocker bekerja menghambat persyarafan simpatetik menuju organ 

jantung. Obat ini digunakan dalam terapi hipertensi karena menurunkan 

frekuensi denyut jantung, curah jantung, pelepasan enzim renin dari ginjal 

(Nugroho, 2012), menurunkan pembentukan angiotensin, pembebasan 

aldosteron dan noradrenalin, serta mengurangi impuls simpatikus (Mutschler, 

1991). Contoh obat adalah; propanolol, metoprolol, bisoprolol. 

 Untuk melihat toksisitas dari terapi, efek samping dan interaksi obat harus 

dinilai secara teratur. Efek samping biasanya muncul 2 sampai 4 minggu setelah 

memulai obat baru atau setelah menaikkan dosis (tabel 2). 
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Tabel 2: Efek samping antihipertensi berdasarkan golongan obat menurut Depkes RI 2006 

Golongan Obat Efek Samping 
ACE Inhibitor Batuk, angioedema, hiperkalemia, hilang rasa, rash, disfungsi renal 

 
ARB Angioedema (jarang), hiperkalemia, disfungsi renal 

 
α Blocker Sakit kepala, pusing, letih, hipotensi postural, hipotensi dosis pertama, hidung 

tersumbat, disfungsi ereksi 
 

β Blocker Bronkospasme, gagal jantung, gangguan sirkulasi perifer, insomnia, letih, 
bradikardi, trigliserida meningkat, impoten, hiperglikemi, exercise 
intolerance 
 

CCB Sakit kepala, flushing, edema perifer, gingival hyperplasia, konstipasi 
(verapamil), disfungsi ereksi 
 

Agonis sentral 
(metildopa, klonidine) 

Rebound hipertensi bila dihentikan, sedasi, mulut kering, bradikardi, 
disfungsi ereksi, retensi natrium dan cairan, hepatitis (jarang) 
 

Diuretik  Hipokalemia, hiperurisemia, glucose intolerance (kecuali indapamide), 
hiperkalsemia (tiazid), hiperlipidemia, hiponatremia, impoten (tiazid) 

(Depkes RI, 2006) 


