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ABSTRAK 
 

Terapi non farmakologis yang dilakukan kerap tidak cukup bagi banyak 
orang penderita hipertensi, sehingga diperlukan terapi farmakologis menggunakan 
obat anti hipertensi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan evaluasi 
ketepatan pemilihan obat pada pasien hipertensi rawat jalan di Rumah Sakit “A” 
tahun 2013 berdasarkan standar The Sevent Report of The Joint National 
Committee on Prevention, Detection and Treatment of High Blood Pressure (JNC 
VII) serta untuk mengetahui outcome terapi pada pasien hipertensi rawat jalan 
selama dilakukan pengobatan. Penelitian ini merupakan penelitian non 
eksperimental yang menggunakan rancangan cross sectional, dan analisis data 
secara deskriptif. Teknik pengambilan sampel adalah non probability purposive 
sampling. Sampel diperoleh berdasarkan kriteria inklusi, pasien rawat jalan yang 
didiagnosa hipertensi dengan/ tanpa penyakit penyerta, bukan pasien baru, 
menerima obat anti hipertensi, dan rekam medis tersedia. Penggunaan obat anti 
hipertensi tunggal yang paling banyak digunakan adalah golongan ACEI (54,24%), 
sedangkan kombinasi yang paling banyak diresepkan adalah golongan ACEI dan 
CCB (25%). Hasil evaluasi dari penelitian adalah tepat indikasi 100%, tepat dosis 
63,63%, tepat obat 97,97%, dan tepat pasien 97,97%. Outcome terapi hipertensi 
ditunjukkan dengan total 38,38% pasien hipertensi dan 3,03%  pasien hipertensi 
dengan komplikasi (ginjal/ DM) telah menjalani pengobatan secara tepat dan 
berhasil. 

 
Kata Kunci : Hipertensi, Ketepatan Pemilihan Obat Anti Hipertensi, Outcome 

Terapi Hipertensi, JNC VII 
 

ABSTRACT 
 

Non pharmacological’s therapy that has done often not enough for many 
people with hypertension, so people with hypertension need to do therapy using 
anti hypertensive drug. The purpose of this study is to evaluate the accuracy of 
drug’s selection to outpatient of hypertension in “A” hospital on 2013 based on the 
standard The Sevent Report of the Joint National Committee on Prevention, 
Detection and Treatment of High Blood Pressure (JNC VII) and to know the 
outcome of therapy in hypertensive patients during outpatient treatment. This study 
is a non experimental study using cross sectional design, and analysis of data 
descriptively. Sampling technique is non probability purposive sampling. Samples 
are obtained based on the inclusion criteria, which hypertensive patients with/ 
without comorbidities, not new patient, receiving anti-hypertensive medications, 
and have medical records. The most use single anti hypertensive drug is ACEI 
(54,24%), while the most combination prescribed is ACEI and CCB (25%). The 
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evaluation results of the study are the accurate of indication 100%, the accurate of 
dose of 63,63%, the accurate of drug 97,97%, and the accurate of patient 97,97%. 
The outcomes of hypertension therapy is indicated by total of 38,38% patient 
hypertension and 3,03% patient hypertension with comorbidities (DM/ kidney 
disease) have precise treatment and successfully. 

 
Keywords: Hypertension, The Accuracy Selection of Anti Hypertension Drug, 

Outcomes of Hypertension Therapy, JNC VII 
 

I. PENDAHULUAN 
Hipertensi telah menjadi penyebab kematian yang utama dari 57,356 

penduduk Amerika, atau lebih dari 300,000 dari 2.4 milyar total penduduk dunia 
pada tahun 2005. Selebihnya, kematian yang disebabkan oleh hipertensi meningkat 
sebanyak 25.2% dari tahun 1995 sampai 2005 (Aronow et al., 2011). Sedangkan di 
Indonesia, sebesar 15 juta penduduk diperkirakan menderita hipertensi, dan 
sebanyak 6-15% ditemukan pada orang dewasa (Bustan, 2007). 

Hipertensi merupakan kondisi medis kronis dimana tekanan darah 
meningkat dan melebihi batas normal (Kabo, 2011). Keadaan tersebut ditandai 
dengan tekanan darah sistolik ≥140 mmHg dan diastolik ≥90 mmHg pada 
seseorang yang tidak sedang mengkonsumsi obat anti hipertensi (Depkes RI, 
2006). 

Menurut McGowan (2001), terapi non farmakologis yang dilakukan pada 
pasien hipertensi kerap tidak cukup bagi banyak orang, sehingga diperlukan terapi 
farmakologis menggunakan obat penurun tekanan darah. Pengobatan hipertensi 
bertujuan mendapatkan target tekanan darah dalam rentang yang normal, yaitu 
≤140/90 mmHg pada berbagai kondisi pasien (Kabo, 2011). Khusus pasien 
hipertensi dengan DM dan ginjal adalah ≤130/80 mmHg (Chobanian et al., 2003).  

Setiap peresepan obat perlu dipertimbangkan mengenai karakter dan 
kondisi setiap pasien. Hal ini berkaitan dengan filosofi ketepatan pemilihan obat 
(Kabo, 2011). Ketepatan pemilihan obat tersebut bertujuan agar penggunaan obat 
sebagai tanggung jawab bersama dapat menghasilkan outcome yang optimal 
(Kusumadewi, 2011). Penurunan tekanan darah dapat dilihat sebagai salah satu 
parameter primer untuk menentukan keberhasilan terapi hipertensi (Fuchs et al., 
2011).  

Selain melakukan evaluasi ketepatan pemilihan obat pada pasien hipertensi 
rawat jalan di Rumah Sakit “A” tahun 2013 berdasarkan standar yang digunakan 
yaitu The Sevent Report of The Joint National Committee on Prevention, Detection 
and Treatment of High Blood Pressure (JNC VII) 2003, penelitian ini juga 
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dikembangkan untuk mengetahui outcome terapi pada pasien hipertensi rawat jalan 
selama dilakukan pengobatan Rumah Sakit “A” tahun 2013 

Outcome terapi dilihat dari catatan tekanan darah pasien untuk menilai 
keberhasilan terapi yang diberikan. Sedangkan evaluasi ketepatan pemilihan obat 
dilihat dari tepat pasien, obat, dan dosis yang diberikan. 

II. METODE PENELITIAN 
A. Jenis dan Rancangan Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian non eksperimental. Rancangan 
penelitian yang digunakan adalah cross sectional.  
B. Definisi Operasional Penelitian 
1. Ketepatan pemilihan obat adalah pemilihan obat atas dasar pengobatan rasional 

yang sesuai dengan tepat pasien, tepat obat, dan tepat dosis. 
2. Tepat pasien adalah pemberian obat anti hipertensi yang sesuai dilihat dari ada/ 

tidaknya keadaan fisiologis dan patofisiologis pasien yang menghalangi 
pemakaian obat anti hipertensi. 

3. Tepat obat adalah kesesuaian pemberian obat anti hipertensi dengan algoritme 
pengobatan hipertensi. 

4. Tepat dosis adalah kesesuaian dosis obat anti hipertensi yang diberikan, meliputi 
takaran dosis dan frekuensi pemberian obat dengan standar. 

5. Evaluasi ketepatan pemilihan obat adalah penilaian terhadap pemilihan obat anti 
hipertensi sesuai dengan The Sevent Report of The Joint National Committee on 
Prevention, Detection and Treatment of High Blood Pressure (JNC VII) 2003. 

6. Keberhasilan (outcome) terapi adalah persentase tercapainya target tekanan 
darah pasien hipertensi rawat jalan di Rumah Sakit “A”. 

7. Kontrol penelitian adalah kedatangan pasien hipertensi di Rumah Sakit “A” 
untuk melakukan pemeriksaan dan mendapatkan obat anti hipertensi pada saat 
penelitian dilakukan. 

C. Alat dan Bahan 
1. Alat 

Alat yang digunakan untuk analisis data adalah pedoman klinis hipertensi 
standar, yaitu The Sevent Report of The Joint National Committee on Prevention, 
Detection and Treatment of High Blood Pressure (JNC VII) 2003.  
2. Bahan 

Bahan yang digunakan adalah data pengobatan (rekam medis) pasien.  
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D. Populasi dan Sampel 
1. Populasi  

Populasi penelitian adalah seluruh pasien hipertensi rawat jalan di Rumah 
Sakit “A” yang menerima terapi anti hipertensi dan memenuhi kriteria inkluasi.  
2. Sampel  

Sampel yang digunakan adalah pasien hipertensi rawat jalan di Rumah 
Sakit “A” berdasarkan kriteria inklusi: 
a. Pasien yang didiagnosa menderita penyakit hipertensi dengan atau tanpa 

penyakit penyerta 

b. Bukan pasien hipertensi baru 

c. Pasien hipertensi rawat jalan di Rumah Sakit “A” yang mendapatkan obat anti 

hipertensi 

d. Rekam medis tersedia  

E. Metode Sampling Data 
Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah non probability 

purposive sampling. Pengambilan sampel dilakukan selama bulan Februari-Maret 
tahun 2013. 
F. Pengolahan Data 
1. Penilaian Ketepatan Pemilihan Obat 

Presentasi data berdasarkan karakteristik pasien hipertensi, meliputi: 

a. Jenis kelamin, x100%
dataseluruh jumlah 

kelamin jenisdengan  datajumlah  kelamin%jenis =  

b. Umur, %100
dataseluruh jumlah 

umurdengan  datajumlah  umur% x=  

c. Lama pasien menderita hipertensi,   

%100
dataseluruh jumlah 

hipertensi menderitapasien  lama datajumlah  lama% x=  

Evaluasi ketepatan pemilihan obat dipresentasikan berdasarkan:  

a. Tepat pasien, x100%
dataseluruh jumlah 

pasien tepat yang datajumlah  pasientepat % =  

b. Tepat obat, x100%
dataseluruh jumlah 

obat tepat yang datajumlah  obattepat % =  

c. Tepat dosis, x100%
dataseluruh jumlah 

dosis tepat yang datajumlah  dosistepat % =  

2. Pengukuran Outcome Terapi  
Outcome terapi dilihat dari pengukuran saat periksa dan data rekam medis 

yang memuat perkembangan tekanan darah selama pasien menjalani pengobatan. 
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Data disajikan dalam bentuk diagram dan persentase untuk menunjukkan 

tercapainya target tekanan darah pasien. 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Sampel yang memenuhi kriteria inklusi adalah 99 kasus yang kemudian 
ditetapkan sebagai subjek dalam penelitian ini.  
A. Karakteristik Pasien 
1. Umur dan Jenis Kelamin Pasien Hipertensi 

Karakteristik pasien hipertensi dikelompokkan untuk mengetahui sebaran 
pasien hipertensi berdasarkan usia dan jenis kelamin pasien hipertensi.  
Tabel 1. Sebaran usia dan jenis kelami pasien hipertensi di Rumah Sakit “A” tahun 2013 

Kategori 
Jenis Kelamin

Jumlah & Persentase (%) 
Perempuan (n=50) Laki-Laki (n=49) 

Usia pasien 
(tahun) 

 

79 – 95 4 (8) 0 (0) 
62 – 78 16 (32) 23 (47) 
45 – 61 24 (48) 22 (45) 
28 – 44 6 (12) 4 (8) 

Total pasien 50 (50,50) 49 (49,49) 

Tabel tersebut menunjukkan bahwa pasien hipertensi paling banyak adalah 
kelompok umur 45-61 tahun dengan jenis kelamin perempuan sebanyak 24 kasus. 
Hipertensi sering muncul sebagai hipertensi sistolik terisolasi pada pasien usia 50 
tahun dan lebih tua (Chobanian et al., 2003). Sejalan dengan bertambahnya usia, 
tekanan darah semakin meningkat. Tekanan darah tinggi menyebabkan jantung 
bekerja lebih keras untuk memompa darah ke seluruh tubuh (Kowalski, 2010).  

Menurut Chobanian et al.(2003), resiko hipertensi seumur hidup adalah 80-
90% pada jenis kelamin perempuan dan 81-83% pada laki-laki. Pada wanita, 
perkembangan penyakit hipertensi lebih cepat daripada laki-laki. Lima persen 
wanita yang menggunakan kontrasepsi (terutama usia >35 tahun dan obesitas) 
dapat mengakibatkan kenaikan tekanan darah (Kabo, 2011). Tekanan darah 
cenderung meningkat pada usia lanjut, dan risiko berkembangnya hipertensi 
meningkat setelah wanita mengalami menopause (Kowalski, 2010).  
2. Distribusi Komplikasi Penyakit Hipertensi dan Penyakit Penyerta 

Penyakit hipertensi dapat menjadi salah satu faktor resiko utama bagi 
penyakit kardiovaskuler maupun serebrovaskuler (Halpern et al., 2012). Sehingga 
komplikasi akan muncul pada pasien hipertensi seperti penyakit ginjal, DM, 
jantung, dan lainnya. Penyakit komplikasi dan penyerta yang muncul pada pasien 
hipertensi selanjutnya disajikan dalam tabel 2. 
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Tabel 2. Sebaran penyakit komplikasi dan penyakit penyerta pada hipertensi rawat jalan di 
Rumah Sakit “A” tahun 2013 
Kategori Jenis penyakit Jumlah Persentase (%) 

Penyakit Komplikasi 

DM 14 38,89 
CKD 1 2,78 
HHD 4 11,11 
Dislipidemia 15 41,67 
CHF 2 5,56 

Total (n=36) 36 100 

Penyakit Penyerta 

Dispepsia 8 25 
OA 10 31,25 
Gout 2 6,25 
BPH 3 9,375 
Pneumonia 1 3,125 
ISPA 2 6,25 
ISK 1 3,125 
Diare 1 3,125 
SN 2 6,25 
Azotemia 1 3,125 
Spondylosis 1 3,125 

Total (n=32) 32 100 

Jenis komplikasi penyakit yang banyak diderita pasien hipertensi adalah 
penyakit dislipidemia (15 kasus) dan diabetes mellitus (14 kasus). Hipertensi, 
dislipidemia dan diabetes mellitus termasuk faktor resiko penyakit kardiovaskuler 
(Aronow et al., 2011).  

Penyakit penyerta merupakan penyakit yang muncul bersamaan pasien 
menderita hipertensi dan tidak ada hubungan dengan kardiovaskuler. Hasil dari 
penelitian menunjukkan bahwa penyakit penyerta terbanyak adalah OA (10 kasus). 
Osteoarthritis (OA) merupakan penyakit yang biasa terjadi pada geriatri. Hal ini 
disebabkan kecacatan kronis akibat dari keausan kondisi degeneratif artikular sendi 
(Loeser, 2010). 
B. Gambaran Penggunaan Obat Anti Hipertensi 
1. Golongan dan Jenis Obat Anti Hipertensi 

Berbagai macam resep obat anti hipertensi yang diterima pasien dari hasil 

penelitian dikelompokkan berdasarkan variasi, jenis, dan golongan obat. 
Tabel 3. Sebaran variasi, jenis, dan golongan obat anti hipertensi tunggal dan kombinasi yang 

diterima hipertensi rawat jalan di Rumah Sakit “A” tahun 2013 

Variasi Golongan obat Jenis obat Jumlah 
kasus  

Persentase jenis 
obat (%, n=59) 

Persentase 
golongan obat 

(%, n=59)

Tu
ng

ga
l ACEI 

Ramipril 11 18,65 
54,24 Lisinopril 9 15,25 

Kaptopril 12 20,34 
Diuretik Furosemide 5 8,47 11,84 HCT 2 3,4
BB Bisoprolol 1 1,69 1,69 
CCB dihidropiridin Amlodipin 17 28,81 32,21 Non dihidropiridin Diltiazem 2 3,4

 Total Pasien  59 100 100 
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 Golongan obat Jenis obat Jumlah 
kasus 

Persentase jenis 
obat  

(%, n=40) 

Persentase 
golongan obat 

(%, n=40)

D
ua

 K
om

bi
na

si
 

ACEI+ Diuretik Kaptopril+Furosemid 4 10
22,5  Kaptopril+HCT 2 5

 Ramipril+HCT 1 2,5
 Ramipril+Furosemid 2 5
ACEI+CCB Kaptopril+Diltiazem 4 10

25  Ramipril+Amlodipin 5 12,5 
 Lisinopril+Amlodipin 1 2,5
CCB+ Diuretik Amlodipin+HCT 2 5

15  Amlodipin+Furosemid 40mg 2 5
 Diltiazem+HCT 1 2,5
 Diltiazem+Furosemid 1 2,5
CCB+BB Amlodipin+Bisoprolol 1 2,5 2,5 
CCB+ Antagonis 
aldosteron Amlodipin+ Spironolakton 1 2,5 2,5 
CCB+ARB Amlodipin+ Valsartan 2 5 5 
CCB+ARB Amlodipin+Telmisartan 1 2,5

10  Amlodipin+Candesartan cilexetil 1 2,5
 Amlodipin+Irbesartan 1 2,5
 Diltiazem+Valsartan 1 2,5
ARB+ Diuretik Candesartan cilexetil+HCT 1 2,5 2,5 

Ti
ga

 K
om

bi
na

si
 

Diuretik+ Sentral 
alfa 2-agonis Furosemid+ Klonidin 1 2,5 2,5 
ACEI+CCB+Diureti
k Ramipril+Amlodipin+ HCT  1 2,5 2,5 
ACEI+CCB+Alfa 1-
blocker Ramipril+Amlodipin+ Terazosin 1 2,5 2,5 
ACEI+CCB+Sentral 
alfa 2-agonis Lisinopril+Diltiazem+ klonidin 1 2,5 2,5 
CCB+ARB+Alfa 1-
bloker  Amlodipin+Candesartan+Terazosin 2 5 5 

 Total Pasien 40 100 100 

Pengobatan hipertensi berbeda antara satu pasien dengan pasien yang lain. 
Pengobatan tersebut bersifat individual dengan memperhatikan bahwa efek obat 
terkadang tidak sama bagi setiap individu (Kowalski, 2010). Dalam penelitian telah 
ditemukan bahwa obat anti hipertensi tunggal lebih banyak digunakan daripada 
obat anti hipertensi dengan kombinasi. Penggunaan obat anti hipertensi tunggal 
terbanyak adalah golongan ACEI (54,24%) yaitu obat dengan jenis kaptopril 
(20,34%). ACEI merupakan drug of choice dalam pengobatan hipertensi. 
Mekanisme ACEI adalah mengubah perubahan enzimatis angiotensin I menjadi 
angiotensin II (AT II). Penghambat sistem ini menurunkan tekanan darah dengan 
jalan mengurangi daya tahan pembuluh perifer dan vasodilatasi tanpa menimbulkan 
refleks takikardi atau retensi garam (Tjay & Rahardja, 2002). 

Keuntungan ACEI lainnya adalah mampu menurunkan sekresi aldosteron 
yang kemudian menurunkan volume darah sehingga menurunkan beban akhir 
jantung (afterload) (Endro, 2012). Heart Outcomes Prevention Evaluation (HOPE) 
menunjukkan bahwa ramipril juga signifikan dapat menurunkan kejadian 
kardiovaskuler dan nefropati terhadap 3,577 pasien DM (Koda-Kimble et al.,2009).  

Golongan obat kedua yang banyak diresepkan untuk pasien hipertensi 
adalah CCB (32,21%). Jenis obat terbanyak yang diresepkan  dari golongan ini 

Lanjutan tabel 3. 
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adalah amlodipin (28,81%). CCB golongan dihidropiridin termasuk amlodipin 
besylate memiliki kemampuan memperbaiki efek vasokontriksi vasa aferen arteri 
ginjal, hiperplasi dan hipertrofi pembuluh darah akibat induksi AT II, sehingga 
CCB efektif untuk proteksi terhadap penyakit ginjal, jantung dan penyakit 
pembuluh darah (Kabo, 2011). 

Kombinasi obat anti hipertensi sebaiknya dipilihkan dari golongan yang 
berbeda, dimulai dari dosis yang lebih rendah untuk meningkatkan keefektifan dan 
mengurangi insidens terjadinya efek samping (Hardman, 2008). Kombinasi yang 
banyak diresepkan adalah ACEI dan CCB (25%). Selain menurunkan tekanan 
darah, kombinasi ACEI dan CCB juga menunjukkan suatu efek pelindung ginjal, 
memicu pengurangan massa ventrikel kiri dan mengurangi mediator penyakit 
vaskuler. sehingga penggunaan kedua obat ini bermanfaat bagi pasien DM ataupun 
pasien penyakit ginjal (Syamsudin, 2011). 
2. Penggunaan Obat Lain 

Di samping obat anti hipertensi dokter juga meresepkan obat lain untuk 
mengobati penyakit lain/penyakit penyerta yang muncul pada pasien hipertensi.  
Tabel 4. Sebaran obat lain yang digunakan dalam pengobatan hipertensi rawat jalan di 

Rumah Sakit “A” tahun 2013 
No. Farmakologi obat lain Jenis Jumlah Kasus Persentase (%, n= 195)

1. Anti inflamasi non steroid 
Meloxicam 12 6,15  

Asam mefenamat 1 0,51  
Natrium diklofenak 6 3,08  

2. Anti hiperlipidemia Simvastatin 13 6,67  
Gemfibrozil 4 2,05  

3. Anti diabetik 
Acarbose 4 2,05  

Glibenklamid 3 1,54  
Gliquidone 2 1,03  

4. Preparat insulin Humulin R 1 0,51  
5. Anti bakteri Ciprofloksasin 3 1,54  

Amoksilin 1 0,51  
6. Gout Allopurinol 11 5,64  
7. Sistem muskoskeletal Glukosamin HCl 15 7,69  
8. Analgesik antipiretik non 

opiate 
Asam asetil salisilat 5 2,56  

Parasetamol 5 2,56  

9. Anti tukak 
Antasida 6 3,08  

Omeprazol 4 2,05  
Ranitidin 5 2,56  
Sukralfat 1 0,51  

10. Mual muntah Domperidon 1 0,51  
11. Batuk pilek Ambroxol HCl 4 2,05  
12. Ansiolitik Alprazolam 7 3,59  
13. Anti konvulsan Gabapentin 1 0,51  
14. Hormon Dexamethason 1 0,51  

15. Vitamin 
Vit. B komplek 65 33,33  

Asam folat 7 3,59  
CaCO3 3 1,54  

16. Antiseptik saluran kemih Asam pipemidik 1 0,51  
17. Pencahar Bisakodil 1 0,51  
18. Anti angina ISDN 1 0,51  
29. Anti histamin CTM 1 0,51  

Total obat 195 100  

Obat lain yang paling banyak digunakan bersama obat anti hipertensi adalah 
vitamin B komplek sebanyak 65 kasus. Obat ini digunakan untuk pencegahan dan 
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pengobatan defisiensi dan kurang memadainya jumlah asupan vitamin B1, B6, dan 
B12 (IONI, 2008). Selain vitamin B komplek, pasien hipertensi rawat jalan banyak 
memperoleh obat untuk pemeliharaan sendi, yaitu glukosamin HCl sebanyak 15 
kasus. Resiko kerusakan sendi lebih sering terjadi pada wanita setelah 55 tahun 
(Fox, 2007).  

Penyakit hipertensi merupakan penyakit yang sering disertai dengan 
penyakit lain, terutama dislipidemia/ hiperlipidemia. Hal ini disebabkan terjadi 
penebalan pada dinding pembuluh darah akibat peningkatan kolesterol dan 
trigliserida (Endro, 2012). Simvastatin adalah obat anti hiperlipidemia golongan 
statin. Mekanismenya secara kompetitif menghambat 3-hydroxy-3-methylglutaryl 
coenzyme-A reduktase, yaitu sebuah enzim yang terlibat dalam sintesis kolesterol, 
terutama di hati. Penggunaan statin dosis rendah dapat mengurangi kejadian 
penyakit kardiovaskuler dan kematian total akibat kelebihan kolesterol (Waller, et 
al., 2009). Pemberian simvastatin dalam penelitian ditemukan sebanyak 13 kasus. 
C. Evaluasi Ketepatan Pemilihan Obat Anti Hipertensi 
1. Evaluasi Ketepatan Indikasi Penggunaan Obat Anti Hipertensi 

Evaluasi ketepatan pemilihan terapi merupakan suatu proses penilaian 
terhadap pemilihan obat yang sesuai dengan yang dibutuhkan pasien disesuaikan 
dengan jumlah kunjungan pasien dan pola penyakitnya, formularium, serta buku 
standar diagnosa dan terapi (Kusumadewi, 2011). Ketepatan indikasi dalam 
pemilihan obat anti hipertensi didasarkan pada diagnosa yang ditegakkan oleh 
seorang dokter berdasarkan alasan medis. Evaluasi ketepatan indikasi dilihat dari 
perlu atau tidaknya pasien diberikan obat anti hipertensi. Hasil penelitin ini 
menunjukkan ketepatan pemilihan obat berdasarkan tepat indikasi mencapai 100%. 
Seluruh pasien hipertensi stage 1, stage 2, ataupun hipertensi dengan komplikasi 
rawat jalan di Rumah Sakit “A”  tahun 2013 diberi pengobatan anti hipertensi 
ACEI, ARB, BB, CCB, diuretik, sehingga penggunaan anti hipertensi dapat 
dikategorikan tepat indikasi. 
2. Evaluasi Ketepatan Pemilihan Dosis Obat Anti Hipertensi 

Evaluasi pemilihan dosis obat mencakup besaran dosis, cara, frekuensi dan 
lama pemberian obat (IONI, 2008). Pengobatan hipertensi merupakan pengobatan 
yang berulang dan jangka panjang, sehingga ketepatan dosis penting untuk 
mencapai efek terapi maksimal (Hardman, 2008). Perhitungan dosis berdasarkan 
guideline terapi The Sevent Report of The Joint National Committee on Prevention, 
Detection and Treatment of High Blood Pressure (JNC VII) 2003. 
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Tabel 5. Ketidaktepatan pemilihan obat berdasarkan dosis obat pada pasien hipertensi rawat 
jalan di Rumah Sakit “A” tahun 2013 

No Jenis obat Nomor kasus 
Jumlah& 

Persentase 
(%, n=99) 

Keterangan  
Alasan ketidaktepatan 

pengobatan yang diterima
Pengobatan yang 

seharusnya 

1. Kaptopril 20, 21, 82 8 (8,08%) Dosis kaptopril 12,5mg 
kurang 

Dosis kaptopril 25-100mg 
2x1 (JNC VII) 

65, 67, 79, 90, 99    
2. Lisinopril 2, 29 2 (2,02%) Dosis lisinopril 5mg 

kurang
Dosis lisinopril 10-40mg 1x1 
(JNC VII)     

3. Diltiazem 8, 37, 40, 68 9(9,09%) Dosis diltiazem 60mg dan 
Diltiazem 30mg kurang 

Dosis diltiazem 120-540mg 
1x1(JNC VII) 32, 92, 94,88, 89     

4. Furosemid 
22, 23, 26, 28, 35, 47, 

55, 59, 62, 72, 98 12 
(12,12%) 

Frekuensi furosemid 40mg 
1x1 dan furosemid 40mg 
½ x1 kurang 

Dosis furosemid 20-80mg 
2x1(JNC VII) 86     

5. HCT 30, 34 2(2,02%) Frekuensi  HCT 12,5mg 
½-0-0 kurang

Dosis HCT 12,5-50mg 1x1
(JNC VII)     

6. Kaptopril+ 
furosemid 4, 63 2(2,02%) 

Dosis kaptopril 12,5mg 
dan frekuensi furosemid 
40mg 1x1 kurang 

Dosis kaptopril 25-100mg 
2x1 dan furosemid 20-80mg 
2x1 
(JNC VII)     

7. Diltiazem+ 
furosemid 9 1(1,01%) 

Dosis diltiazem 60mg  dan 
frekuensi furosemid 1x1 
kurang 

Dosis diltiazem 120-540mg 
1x1 
Furosemid 20-80mg 2x1  
(JNC VII) 

Tidak tepat dosis 36,36%  
Tepat dosis 63,63%  

Pengobatan anti hipertensi yang diresepkan dokter kepada pasien hipertensi 
rawat jalan 100% menggunakan sediaan dengan rute penggunaan per oral. Hasil 
penelitian berdasarkan tabel 5 terdapat 36,36% penggunaan obat yang tidak tepat 
dosis sesuai standar terapi yang peneliti gunakan. Hal ini mungkin terjadi karena 
perbedaan pedoman terapi yang digunakan oleh dokter dengan pedoman terapi 
yang peneliti gunakan. 
3. Evaluasi Ketepatan Pemilihan Dosis Obat Anti Hipertensi 

Evaluasi ketepatan pemilihan obat anti hipertensi didasarkan pada drug of 
choice atau obat pilihan untuk pasien hipertensi. 
Tabel 6. Ketepatan pemilihan obat berdasarkan tepat obat dan tepat pasien pada hipertensi 

rawat jalan di Rumah Sakit “A” tahun 2013 
No. Jenis obat Jumlah pasien yang menerima obat Keterangan Tepat obat/ pasien Tidak tepat obat/ pasien 

1. HCT 8 2 HCT bukan drug of choice dan obat tidak 
sesuai untuk hiperurisemia (kasus 33, 70) 

2. Ramipril 19 - Drug of choice dan sesuai untuk pasien 
3. Lisinopril 11 - Drug of choice dan sesuai untuk pasien 
4. Kaptopril 20 - Drug of choice dan sesuai untuk pasien 
5. Valsartan 3 - Drug of choice dan sesuai untuk pasien 
6. Candesartan 1 - Drug of choice dan sesuai untuk pasien
7. Irbesartan 1 - Drug of choice dan sesuai untuk pasien 
8. Telmisartan 1 - Drug of choice dan sesuai untuk pasien 
9. Bisoprolol 2 - Drug of choice dan sesuai untuk pasien 
10. Amlodipin 22 - Drug of choice dan sesuai untuk pasien 
11. Diltiazem 3 - Drug of choice dan sesuai untuk pasien 
12. Furosemid 6 - Drug of choice dan sesuai untuk pasien 

Total pasien 97 2  
Persentase  97,97% 2,02%  
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Tabel 6 menunjukkan hasil ketepatan pemilihan obat anti hipertensi yang 
diterima pasien berdasarkan tepat obat adalah 97,97%. Obat-obat yang diterima 
oleh pasien hipertensi tersebut dikatakan tepat obat karena obat yang diresepkan 
merupakan drug of choice untuk pasien hipertensi. Jenis obat-obat anti hipertensi 
yang ditemukan dalam penelitian ini adalah HCT, ramipril, lisinopril, kaptopril, 
valsartan, candesartan, irbesartan, telmisartan, bisoprolol, amlodipin, diltiazem dan 
furosemid.  

Ketidaktepatan pemilihan obat pada pada tabel 6 terjadi pada pasien dengan 
nomor kasus 33 dan 70. Ketidaktepatan tersebut adalah penggunaan diuretik jenis 
HCT/ hydrochlorthiazide bukan pilihan untuk pasien hipertensi dengan 
hiperurisemia. Salah satu efek samping dari penggunaan HCT adalah hiperurisemia 
yang dapat mempercepat terjadinya penyakit gout (Dipiro et al., 2008). Pasien 
dengan nomor kasus 70 memperoleh kombinasi amlodipin+HCT untuk terapi 
hipertensi dan allopurinol untuk terapi gout. Sedangkan pada pasien dengan nomor 
kasus 33 memperoleh allopurinol meskipun tidak terdiagnosa menderita gout.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi ketidaktepatan pemilihan obat 
berdasarkan tepat obat pada pasien hipertensi sebesar 2,02%. Pemilihan obat pada 
kasus selain nomor 33 dan 70 dikatakan tepat obat 97,97% karena obat anti 
hipertensi yang dipilihkan sesuai dengan pedoman terapi hipertensi. 
4. Evaluasi Ketepatan Pasien pada Pemilihan Obat Anti Hipertensi 

Ketepatan pasien perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan dalam 
pemberian obat kepada pasien yang tidak memungkinkan penggunaan obat tersebut 
atau keadaan yang dapat meningkatkan resiko efek samping obat (Depkes RI, 
2000). Hasil evaluasi ketepatan pemilihan obat anti hipertensi yang diterima pasien 
berdasarkan tepat pasien dapat dilihat pada tabel 6. Sebanyak 97 pasien (97,97%) 
hipertensi menerima obat anti hipertensi secara tepat pasien karena obat yang 
diresepkan sesuai dengan keadaan fisiologis dan patofisiologis pasien hipertensi. 

Data penelitian dari tabel 6 menunjukkan ada penggunaan obat yang 
kontraindikasi dengan keadaaan fisiologis ataupun patofisiologis pasien hipertensi. 
Ketidaktepatan tersebut adalah pengobatan HCT yang tidak dianjurkan karena 
kontraindikasi dengan pasien hiperurisemia. Kombinasi obat HCT dan allopurinol 
diterima oleh 2 pasien. Penggunaan bersama kedua obat ini dapat memperburuk 
kondisi pasien karena metabolit utama dari allopurinol adalah oksipurinol 
menyebabkan toksisitas pada pasien dengan penurunan fungsi ginjal (Baxter et al., 
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pencapaian tekanan darah tersebut meliputi pasien hipertensi dengan pencapaian 
target tekanan darah <130/80mmHg dan <140/90mmHg sebanyak 60,60%.  

Hasil penelitian menunjukkan masih ada pasien hipertensi yang melakukan 
pengobatan di Rumah Sakit “A” dan menerima obat anti hipertensi tidak 
menguntungkan terhadap kondisi klinis pasien, yaitu terhadap target penurunan 
tekanan darah yang belum tercapai. Faktor yang mempengaruhi belum 
terkontrolnya hipertensi adalah faktor ketidakpatuhan pasien dalam meminum obat, 
usia pasien serta faktor genetik (Ikawati, 2008).  
E. Ketepatan Pemilihan Obat dan Outcome Terapi Hipertensi 

Kusumadewi (2011) menyebutkan bahwa ketepatan pemilihan obat 
memiliki tujuan agar penggunaan obat sebagai tanggung jawab bersama dapat 
menghasilkan outcome yang optimal. Gambaran ketepatan pemilihan obat dan 
keberhasilan/ outcome terapi hipertensi dapat dilihat dari tabel 7 dan 8. 
Tabel 7. Ketepatan pemilihan obat pada pasien hipertensi rawat jalan di Rumah Sakit “A” 

tahun 2013 
No. Ketepatan pemilihan obat Jumlah dan frekuensi (%, n=99) Tepat indikasi Tepat Obat Tepat dosis Tepat pasien
1     61 (61,61) 
2   36 (36,36) 
3    2 (2,02) 

. Pemilihan obat anti hipertensi dikatakan tepat apabila pasien memperoleh 
pengobatan yang memenuhi kriteria tepat obat, tepat dosis, dan tepat pasien. 
Sedangkan pemilihan obat anti hipertensi dikatakan tidak tepat apabila pasien 
memperoleh pengobatan, baik salah satu, keduanya, ataupun ketiganya tidak 
memenuhi aspek pengobatan yang rasional. Ketepatan pemilihan obat dari tabel 8 
menunjukkan total pasien yang mendapatkan obat anti hipertensi berdasarkan tepat 
obat, dosis dan tepat pasien adalah 61,61%. Pasien hipertensi yang mendapatkan 
obat anti hipertensi berdasarkan tepat obat dan tepat pasien adalah 36,36%. 
Sedangkan pemilihan obat berdasarkan tepat dosis saja adalah 2,02%. 
Tabel 10. Ketepatan pemilihan obat dan outcome terapi hipertensi pada pasien hipertensi 

rawat jalan di Rumah Sakit “A” tahun 2013 

Pasien Ketepatan Pemilihan Obat Anti 
Hipertensi 

Outcome Terapi Hipertensi 
Target tercapai

(%, n=99)
Target tidak tercapai  

(%, n=99) 
Hipertensi normal Tepat 38 (38,38) 16 (16,16) 

Tidak tepat 12 (12,12) 18 (18,18) 
Hipertensi dengan 
komplikasi 

Tepat 4 (4,04) 3 (3,03) 
Tidak tepat 7 (7,07) 2 (2,02) 

 Total 60 (60,60) 39 (39,39) 

Pasien hipertensi merupakan pasien yang didiagnosa menderita hipertensi 
tanpa komplikasi dan target tekanan darahnya ≤140/90 mmHg. Sedangkan pasien 
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hipertensi dengan komplikasi adalah pasien yang didiagnosa menderita hipertensi 
dengan penyakit komplikasi ginjal/ DM dan target tekanan darah yang dicapai 
adalah ≤130/80 mmHg. Outcome terapi hipertensi ditunjukkan dengan persentase 
jumlah pasien yang mencapai target tekanan darah yang sesuai dengan terapi 
hipertensi. Tekanan darah yang mencapai target dikatakan berhasil, sedangkan 
tekanan darah yang tidak mencapai target dikatakan tidak berhasil. 

Hasil penelitian dari tabel 14 menunjukkan pasien hipertensi rawat jalan di 
Rumah Sakit “A” tahun 2013 yang mendapatkan pengobatan dengan tepat dan 
terapinya berhasil adalah 38,38% pada pasien hipertensi dan  4,04% pada pasien 
hipertensi dengan komplikasi. Sedangkan 12,12% pasien hipertensi dan 6,06%  
pasien  hipertensi dengan komplikasi mendapatkan obat anti hipertensi yang tidak 
tepat dan mengalami keberhasilan terapi. Sebanyak 16,16% pasien hipertensi dan 
3,03% pasien hipertensi  dengan komplikasi mendapatkan pengobatan dengan 
tepat, namun tekanan darahnya tidak mencapai target terapi hipertensi. Pemilihan 
obat anti hipertensi yang tidak tepat dan pasien hipertensi tidak mengalami 
keberhasilan terapi adalah 18,18% pasien hipertensi dan 2,02% pasien hipertensi 
dengan komplikasi. 

Pengobatan hipertensi menjadi salah satu ukuran keberhasilan pengobatan 
hipertensi (Bustan, 2007). Keberhasilan pengobatan hipertensi memerlukan 
identifikasi perkembangan tekanan darah, diagnosis pasien, pengobatan yang tepat, 
dan penggunaan rejimen multidrug yang efektif. Karena penilaian keberhasilan ini 
diperlukan sebagai panduan pengobatan yang lebih baik (Calhoun et al., 2008). 
Pengobatan hipertensi juga akan memberikan informasi tambahan sebagai faktor 
yang dapat mempengaruhi efektivitas pengobatan sehingga akhirnya dapat 
mempengaruhi keyakinan, sikap, dan perilaku pasien hipertensi (Halpern et al., 
2006). 

Penelitian ini hanya menggambarkan fenomena ketepatan pemilihan obat 
anti hipertensi dan outcome terapi hipertensi. Kelemahan dari penelitian ini adalah 
belum bisa menyimpulkan bahwa ketepatan obat anti hipertensi yang diterima 
pasien hipertensi selama menjalani pengobatan di Rumah Sakit Umum “A” tahun 
2013 menjadi penyebab belum tercapainya target terapi hipertensi pasien tersebut. 

IV. KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan: Hasil penelitian diperoleh pasien hipertensi rawat jalan di Rumah 
Sakit “A” tahun 2013 berdasarkan karakteristik usia pasien terbanyak adalah 45-61 
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tahun (46,46%) dan jenis kelamin terbanyak adalah perempuan (50,50%). Obat anti 
hipertensi tunggal yang terbanyak digunakan adalah golongan ACEI (54,24%), 
sedangkan kombinasi yang terbanyak diresepkan adalah golongan ACEI dan CCB 
(25%). Hasil evaluasi dari penelitian adalah ketepatan indikasi penggunaan obat 
anti hipertensi 100%, ketepatan dosis 63,63%, ketepatan obat 97,97%, dan 
ketepatan pasien 97,97%. Outcome terapi hipertensi pada pasien hipertensi rawat 
jalan di Rumah Sakit “A”  tahun 2013 menunjukkan bahwa sebanyak 38,38% 
pasien hipertensi dan 3,03%  pasien hipertensi dengan komplikasi (ginjal/ DM) 
telah menjalani pengobatan secara tepat dan berhasil. 
Saran: Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk memantau pasien secara 
prospektif, sehingga benar-benar diketahui pasti outcome/ keberhasilan terapi dari 
penggunaan obat anti hipertensi. Perlu dikaitkan hubungan antara ketepatan 
pemilihan obat dan keberhasilan terapi hipertensi yang mungkin dapat dilihat dari 
parameter yang lain, misalnya target organ damage. 
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