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BAB I 
PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kepatuhan pasien berpengaruh terhadap keberhasilan dalam suatu 

pengobatan. Hasil terapi tidak akan mencapai tingkat optimal tanpa adanya 

kesadaran dari pasien itu sendiri, bahkan dapat menyebabkan kegagalan terapi, 

serta dapat pula menimbulkan komplikasi yang sangat merugikan dan pada 

akhirnya akan berakibat fatal (Hussar, 1995). Saat ini banyak usaha yang 

diupayakan untuk mengatasi masalah hipertensi, Departemen Kesehatan telah 

menyusun kebijakan dan strategi nasional pencegahan dan penanggulangan 

penyakit hipertensi yang meliputi 3 komponen utama yaitu survailans penyakit 

hipertensi, promosi dan pencegahan penyakit hipertensi serta manajemen 

pelayanan penyakit hipertensi. Hal tersebut bertujuan untuk pencegahan dan 

penanggulangan penyakit hipertensi, dan merujuk pada angka prevalensi 

hipertensi yang terus meningkat setiap tahunnya. Maka dari hal tersebut 

diperlukan suatu strategi yang dapat membantu petugas maupun masyarakat untuk 

dapat mengetahui sedini mungkin kecenderungan penyakit hipertensi (Depkes RI, 

2006). 

Di Indonesia, berdasar laporan Hasil Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) 

Nasional tahun 2007 mengatakan bahwa 3 dari 10 orang Indonesia berusia diatas 

18 tahun mengalami hipertensi. Prevalensi hipertensi di Indonesia mencapai 

31,7%, dari jumlah itu, 60% penderita hipertensi berakhir pada stroke. Sedangkan 

sisanya pada jantung, gagal ginjal, dan kebutaan (Santoso, 2010). Diperkirakan 

satu dari empat populasi dewasa di Amerika atau sekitar 60 juta individu dan 

hampir 1 milyar penduduk dunia menderita hipertensi, dengan mayoritas dari 

populasi ini mempunyai risiko yang tinggi untuk mendapatkan komplikasi 

kardiovaskuler (Wiryana, 2008). Hipertensi faktor resiko koroner yang sangat 

penting. Hal tersebut terlihat baik di negara-negara yang telah maju maupun di 

negara-negara yang sedang berkembang. WHO melaporkan sekitar 16,2 juta 

kematian disebabkan oleh penyakit kardiovaskuler. Faktor resiko yang 
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bertanggung jawab terhadap kondisi tersebut adalah hipertensi, kadar kolesterol 

tinggi, tembakau, konsumsi buah dan sayuran yang rendah serta kurang aktif 

bergerak (Kusmana, 2009). Tingginya prevalensi hipertensi, maka dibutuhkan 

usaha-usaha untuk menekannya. Usaha yang dapat dilakukan adalah dengan 

pengobatan yang tepat terhadap hipertensi sehingga tekanan darah dapat 

terkontrol dalam batas normal sepanjang waktu (Karyadi, 2002). 

Tujuan pengobatan penderita hipertensi esensial adalah untuk mencegah 

morbiditas dan mortalitas dengan menggunakan cara yang paling nyaman. Tujuan 

utamanya adalah untuk mencapai tekanan darah kurang dari 140/90 mmHg dan 

mengendalikan setiap faktor resiko kardiovaskuler melalui perubahan gaya hidup, 

kalau dengan perubahan gaya hidup yang cukup tidak memadai untuk 

mendapatkan tekanan darah yang diharapkan maka harus dimulai terapi obat 

(Price & Wilson, 2005). Penderita hipertensi merupakan salah satu pasien dengan 

kriteria pasien yang harus diberi konseling, karena hipertensi merupakan penyakit 

yang  terapinya membutuhkan perawatan yang lama, apabila hipertensi tidak 

diketahui dan dirawat akan mengakibatkan kematian karena payah jantung, infark 

miokardium, stroke, atau gagal ginjal dengan demikian pemeriksaan darah secara 

teratur memiliki arti penting dalam pengobatan hipertensi (Onzenoort, 2010). 

Proses pendidikan diharapkan akan terjadi perubahan pengetahuan, sikap 

dan keterampilan. Salah satu cara untuk mengukur perubahan perilaku dan sikap 

dapat dengan menggunakan pengukuran terhadap pengetahuan seseorang 

(Ahmadi, 1996). Tingkat pendidikan dan pengetahuan yang lebih tinggi akan 

memudahkan seseorang atau masyarakat untuk menyerap informasi dan 

mengimplementasikannya dalam perilaku dan gaya hidup sehari-hari (Depkesc, 

2004). 

Berdasarkan penelitian Pratiwi (2011) di RSUP Padang terdapat hubungan 

yang bermakna antara pengetahuan dengan sikap kepatuhan setelah konseling 

dengan nilai chi-square 20,842 dengan tingkat signifikasi 0,053 (p<0,05). Jumlah 

penderita hipertensi di wilayah Boyolali, khususnya di RS. PKU Aisyiyah dari 

tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2012 terdapat 632 pasien 

hipertensi sedangkan pada tahun 2013 terdapat 812 pasien. Hal ini menunjukkan 
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bahwa dari tahun 2012-2013 terjadi peningkatan pasien hipertensi di RS. PKU 

Aisyiyah Boyolali sebanyak 180 pasien. Sebelum melaksanakan penelitian, 

peneliti mensurvei 10 pasien hipertensi. Pasien diberi 10 pertanyaan tentang 

pengetahuan dan kepatuhan pasien hipertensi dan hasilnya rata-rata pasien hanya 

bisa menjawab 3 pertanyaan dengan benar. Dengan hal ini mengindikasikan 

bahwa kurangnya tingkat pengetahuan dan kepatuhan sebagian pasien hipertensi. 

Berdasakan dari uraian diatas maka penulis ingin mengetahui apakah ada 

hubungan antara pengetahuan dan perilaku kepatuhan pada penderita hipertensi di 

wilayah Boyolali tepatnya di RS. PKU Aisyiyah  Boyolali. 

 

B. Rumusan Masalah 

Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana 

hubungan antara tingkat pengetahuan umum terhadap kepatuhan pasien hipertensi 

di RS. PKU Aisyiyah  Boyolali? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara tingkat 

pengetahuan umum terhadap kepatuhan pasien hipertensi di RS. PKU Aisyiyah  

Boyolali. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Pengertian Kepatuhan 

Kepatuhan adalah sejauh mana perilaku pasien sesuai dengan ketentuan 

yang diberikan oleh professional kesehatan (Niven, 2002). Kepatuhan adalah 

tingkat ketepatan perilaku seorang individu dengan nasehat medis atau kesehatan 

dan menggambarkan penggunaan obat sesuai dengan petunjuk pada resep serta 

mencakup penggunaannya pada waktu yang benar (Siregar et al, 2006). 

Kepatuhan pasien berpengaruh terhadap keberhasilan dalam suatu pengobatan. 

Hasil terapi tidak akan mencapai tingkat optimal tanpa adanya kesadaran dari 

pasien itu sendiri, bahkan dapat menyebabkan kegagalan terapi, serta dapat pula 
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menimbulkan komplikasi yang sangat merugikan dan pada akhirnya akan 

berakibat fatal (Hussar, 1995). 

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pasien 

Menurut Purwanto (2006) ada beberapa variabel yang mempengaruhi 

tingkat kepatuhan seseorang yaitu demografi, pengetahuan, program terapeutik, 

psikososial, dukungan keluarga : 

a. Demografi 

Meliputi usia, jenis kelamin, suku bangsa, status sosio-ekonomi dan 

pendidikan. Umur merupakan faktor yang penting dimana anak-anak terkadang 

tingkat kepatuhannya jauh lebih tinggi daripada remaja. Tekanan darah pria 

umumnya lebih tinggi dibandingkan dengan wanita. Faktor kognitif serta 

pendidikan seseorang dapat juga meningkatkan kepatuhan terhadap aturan 

perawatan hipertensi. 

b. Pengetahuan 

Pengetahuan pasien tentang kepatuhan pengobatan yang rendah yang dapat 

menimbulkan kesadaran yang rendah akan berdampak dan berpengaruh pada 

pasien dalam mengikuti tentang cara pengobatan, kedisiplinan pemeriksaan yang 

akibatnya dapat terjadi komplikasi berlanjut. 

c. Komunikasi terapeutik 

Kualitas instruksi antara pasien dengan tenaga kesehatan menentukan tingkat 

kepatuhan seseorang, karena dengan kualitas interaksi yang tinggi, maka 

seseorang akan puas dan akhirnya meningkatkan kepatuhannya terhadap anjuran 

kesehatan dalam hal perawatan hipertensi, sehingga dapat dikatakan salah satu 

penentu penting dari kepatuhan adalah cara komunikasi tentang bagaimana 

anjuran diberikan. 

d. Psikososial 

Variabel ini meliputi sikap pasien terhadap tenaga kesehatan serta menerima 

terhadap penyakitnya. Sikap seseorang terhadap perilaku kepatuhan menentukan 

tingkat kepatuhan. Kepatuhan seseorang merupakan hasil dari proses pengambilan 

keputusan orang tersebut, dan akan berpengaruh pada persepsi dan keyakinan 

orang tentang kesehatan. Selain itu keyakinan serta budaya juga ikut menentukan 
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perilaku kepatuhan. Nilai seseorang mempunyai keyakinan bahwa anjuran 

kesehatan itu dianggap benar maka kepatuhan akan semakin baik. 

e. Dukungan keluarga 

Keluarga dapat menjadi faktor yang sangat berpengaruh dalam menentukan 

keyakinan dan nilai kesehatan bagi individu serta memainkan peran penting dalam 

program perawatan dan pengobatan. Pengaruh normatif pada keluarga dapat 

memudahkan atau menghambat perilaku kepatuhan, selain dukungan keluarga, 

dukungan tenaga kesehatan diperlukan untuk mempertinggi tingkat kepatuhan, 

dimana tenaga kesehatan adalah seseorang yang berstatus tinggi bagi kebanyakan 

pasien, sehingga apa yang dianjurkan akan dilaksanakan. 

3. Pengetahuan 

Pengetahuan merupakan hasil dari tahu dan ini terjadi setelah orang 

melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Sebagian besar 

pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga. Pengetahuan atau 

kognitif merupakan domain yang sangat penting dalam membentuk tindakan 

seseorang (Notoatmodjo, 2005). Pengetahuan akan menimbulkan kesadaran dan 

menyebabkan orang berperilaku sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki 

(Notoatmojo, 2010). 

Menurut Sukanto (2000), faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat 

pengetahuan antara lain tingkat pendidikan, informasi, budaya, pengalaman dan 

sosial ekonomi. Pengukuran tingkat pengetahuan dilakukan dengan wawancara 

langsung atau dengan angket yang menanyakan tentang isi materi yang ingin 

diukur dari responden atau subjek penelitian. Kedalaman pengetahuan responden 

yang ingin diukur atau diketahui dapat disesuaikan dengan tingkat pengetahuan 

dari responden (Notoatmojo, 2003).  

4. Hipertensi 

a. Etiologi  

Definisi hipertensi adalah tekanan darah sistolik (TDS) > 140 mmHg dan 

atau tekanan darah diastolik (TDD) > 90 mmHg (Kuswardhani, 2005). Tekanan 

darah normal bervariasi sesuai usia, sehingga setiap diagnosis hipertensi harus 

bersifat spesifik. Namun secara umum seseorang dianggap mengalami hipertensi 
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apabila tekanan darahnya lebih tinggi daripada 140 mmHg sistolik atau 90 mmHg 

diastolik (Elizabeth, 2009).   

Ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan tekanan darah secara 

reversibel, antara lain : (Tjay dan Raharja, 2007). 

1) Garam, ion natrium menyebabkan retensi air yang dapat menaikkan volume 

darah. 

2) Liqorice, sejenis gula yang dibuat dari succus liquiritae yang mengandung 

asam glazirisat juga berkhasiat retensi air, yang dapat menaikkan tekanan 

darah bila dimakan dalam jumlah yang banyak. 

3) Stress (ketegangan emosional) dapat menaikkan tekanan darah untuk 

sementara akibat pelepasan adrenalin dan non adrenalin yang bersifat 

vasokonstriktif. 

4) Merokok, nikotin dalam rokok bersifat vasokonstriktif dan menaikkan tekanan 

darah. 

5) Pil antihamil  yang mengandung estrogen bersifat retensi garam dan air 

6)  Hormon pria dan kortikosteroid juga bersifat retensi air. 

b. Diagnosis 

Berdasarkan penyebabnya hipertensi dibagi menjadi dua golongan, yaitu: 

(Tjay dan Raharja, 2007). 

1) Hipertensi esensial atau hipertensi primer yang tidak diketahui penyebabnya, 

disebut juga hipertensi idiopatik terdapat pada 95 % kasus.  Banyak faktor 

yang mempengaruhinya, antara lain: genetik, lingkungan, hiperaktivitas, 

susunan saraf simpatik, system rennin angiotensin dan peningkatan natrium 

dan kalsium intraseluler, faktor-faktor yang meningkatkan resiko seperti : 

obesitas, alkohol, rokok, serta polisitemia (Tjay dan Raharja, 2007). 

2) Hipertensi sekunder atau hipertensi renal, terdapat sekitar 5 % kasus. 

Penyebab spesifiknya diketahui seperti : Penggunaan estrogen, penyakit 

ginjal, hipertensi vaskular, renal hiperaldosteronlisme primer, sindroma 

chusing, teokromositoma, koarktasiaorta, hipertensi yang berhubungan dengan 

kehamilan dan lain-lain (Tjay dan Raharja, 2007). 
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Hipertensi yang disebabkan oleh penyakit ginjal adalah akibat kekacauan 

volume ginjal atau perubahan sekresi bahan vasa aktif oleh ginjal mengakibatkan 

perubahan sistemik  atau lokal dalam tonus arteriolar (Harrison, 2000). Penyebab 

paling sering dari hipertensi endokrin adalah akibat menggunakan obat sintesis 

kontrasepsi oral yang mengandung estrogen. Komponen estrogen merangsang 

sintesis renin substrat angiotensinogen dalam hati yang selanjutnya membantu 

meningkatkan produksi angiotensin II aldosteronisme sekunder. Peningkatan 

angiotensin II dan aldosteron plasma menyebabkan peningkatan tekanan arterial 

(Harrison, 2000). 

Hipertensi yang terjadi pada pasien dengan hiperparatiroidisme umumnya 

dapat dianggap karena kerusakan parenkim ginjal yang disebabkan oleh 

nefrotiliasis dan nefrokalsinosis. Kadar kalsium yang meningkat, juga mempunyai 

efek vasokonstriksi langsung, dengan demikian kadar kalsium serum yang 

meningkat pada hiperparatiroidisme meningkatkan tekanan darah (Harrison, 

2000).  

c. Klasifikasi 

Hipertensi dapat dikasifikasikan berdasarkan tingginya tekanan darah. 

Berdasarkan tingginya tekanan darah seseorang dikatakan hipertensi, bila tekanan 

darahnya > 140/90 mmHg. The Join National Committee on prevention, detection, 

evaluation and treatment of high blood pressure (JNC), membuat  klasifikasi 

membagi hipertensi menjadi tingkat satu dan tingkat dua, yaitu : 
Tabel 1. Klasifikasi hipertensi menurut JNC 7 (2004) 

Kategori Tekanan Darah Sistolik 
(mmHg)

Tekanan Darah 
Diastolik (mmHg) 

Normal 
Prehipertensi 
Hipertensi 
Stage 1 
Stage 2 

< 120 
120-139 
 
140-159 
≥ 160 

< 80 
80-89 
 
90-99 
≥ 100 

 
d. Gejala Hipertensi 

Adapun gejala-gejala yang timbul karena adanya kelainan pembuluh darah 

antara lain mimisan, kencing darah (hematuria), nyeri dada (anginapectoris), 

lemah dan lesu karena adanya gangguan iskemia pada pembuluh darah otak 
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(Karyadi, 2002). Peningkatan tekanan darah kadang-kadang merupakan satu-

satunya gejala. Bila demikian gejala baru muncul setelah terjadi komplikasi pada 

ginjal, mata, otak, atau jantung. Gejala lain yang sering ditemukan adalah sakit 

kepala, epistaksis, marah, telinga berdengung, rasa berat ditengkuk, sukar tidur, 

mata berkunang-kunang dan pusing (Dipiro et al, 2005). 

5. Penatalaksanaan Hipertensi  

Tujuan pengobatan hipertensi adalah menurunkan mortalitas dan 

morbiditas. Target takanan darah bila tanpa komplikasi <140/90 mmHg 

sedangkan pada pasien diabetes mellitus atau kelainan ginjal tekanan darah 

diturunkan dibawah 130/80 mmHg (Ganiswarna, 2007).  

Terapi non farmakologi dengan menerapkan gaya hidup sehat setiap orang 

sangat penting untuk menurunkan tekanan darah tinggi dan merupakan bagian 

yang penting dalam  penanganan hipertensi. Semua pasien dengan prehipertensi 

dan hipertensi harus melakukan perubahan gaya hidup. Disamping menurunkan 

tekanan darah pada pasien-pasien dengan hipertensi, modifikasi gaya hidup juga 

dapat mengurangi berlanjutnya tekanan darah ke hipertensi pada pasien-pasien 

dengan tekanan darah prehipertensi (Depkes RI, 2006a). 
Tabel 2.  Penatalaksanaan hipertensi untuk pasien dewasa (18 tahun keatas) berdasar 

tingkat keparahan menurut JNC 7 (2004). 
Klasifikasi Penatalaksanaan tanpa 

penyakit
Penatalaksanaan dengan penyakit 

Tingkat 1 
 
 

Diuretik tipe tiazid, ACEI, 
ARB, Penghambat adregenik. 
 

Obat-obat untuk komplikasinya 
Antihipertensi antara lain: 
diuretika, ACEI, ARB, 
Penghambat adregenik, CCB, jika 
dibutuhkan. 

Tingkat II Dua kombinasi diuretik dan 
ACEI, atau ARB, Penghambat 
adregenik, CCB 

 

 

6. Obat-Obat Antihipertensi 

Terdapat enam golongan antihipertensi : diuretika, penghambat adrenergik, 

vasodilator, Calciun Channel Blocker (CCB), Angiotensin Converting Enzym 

Inhibitor (ACEI) dan Angiotensin Receptor Blocker (ARB) (Ganiswarna, 2007). 

a. Diuretika 

Diuretik bekerja meningkatkan ekskresi natrium, air dan darah sehingga 
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menurunkan volume darah dan cairan ekstraseluler. Akibatnya terjadi penurunan 

curah jantung (Ganiswarna, 2007). Tiazid bekerja dengan menghambat transport 

bersama  NaCl ditubulas distal ginjal, sehingga eskresi NaCl meningkat. Contoh 

golongan Tiazid antara lain hidroklorotiazid, bendroflumetiazid, klorotiazid. Efek 

samping Tiazid terutama dalam dosis tinggi dapat menyebabkan hipokalemia 

yang dapat berbahaya pada pasien yang mendapat digitalis (Ganiswarna, 2007). 

Loop diuretic lebih berefek diuresis dari pada tiazid, dan memacu resiko 

hipovolemia yang lebih besar ( Hoffman dan Carrunthers, 2000). Diuretika yang 

bekerja pada tubulus ansa Henle yang lebih poten yaitu furosemid dan bumefamid 

yang ditujukan sebagai antihipertensi tetapi penggunaannya kurang luas karena 

lama kerjanya lebih pendek (Ganiswarna, 2007). Termasuk dalam golongan loop 

diuretic antara lain furosemid, torasemid, bumetanid, dan asam etakrinat. Efek 

samping loop diuretic hampir sama dengan tiazid, perbedaannya adalah loop 

diuretic menimbulkan hiperkalsiuria dan menurunkan kalsium darah, sedangkan 

tiazid menimbulkan hipokalsiuria dan meningkatkan kadar kalsium darah 

(Ganiswarna, 2007). 

Diuretika pengganti kalium berpotensi menyebabkan hiperkalemia,  

khususnya pada pasien dengan gangguan ginjal dan diabetes, obat-obat yang 

termasuk diuretika hemat kalium adalah spironolakton, amilorid, dan triamteren. 

Spironolakton merupakan antagonis kompetitif reseptor aldosteron, menghambat 

aksi aldosteron (Ganiswarna, 2007). Spironolakton menyebabkan kehilangan 

natrium ginjal dengan menghambat efek mineralokortikoid dan oleh karena itu 

obat ini lebih efektif pada pasien dengan mineralokortikoid berlebih, misal 

aldosteronisme primer dan sekunder. Efek samping spironolakton antara lain 

ginokomestia, gangguan menstruasi dan penurunan libido pada pria (Ganiswarna, 

2007). 

b. Penghambat Adrenergik 

Obat ini bertindak pada satu tempat atau lebih secara sentral pada pusat 

vasomotor, pada neuron perifer mengubah pelepasan katekolamin, atau dengan 

menghambat tempat reseptor adrenergik pada jaringan target (Harrison, 2000). 

Ada tiga macam adrenergik yaitu : Adrenolitik sentral, penghambat reseptor alfa 

adrenergik dan penghambat reseptor beta  adrenergik (Ganiswara, 2007). 
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Klonidin, metildopa, guanabenz, dan guatazin serta metabolitnya merupakan 

agonis alfa reseptor, stimulasi reseptor-reseptor alfa pada pusat vasomotor di otot 

mengurangi aliran simpatik, sehingga menurunkan tekanan arterial (Harrison, 

2000). Sedasi dan mulut kering adalah efek samping umum dari antihipertensi ini 

(Dipiro et al, 2005). Prazosin, terazosin, bunazosin dan doksazosin merupakan 

penghambat reseptor alfa (α bloker) selektif (Ganiswara, 2007).  

Penghambat alfa selektif berbeda dengan fentolamin dan fenoksibenzamin 

dimana keduanya menghambat reseptor α1 selektif. Obat ini hanya menghambat 

reseptor alfa pascasinaptik (α1). Obat tersebut antagonis terhadap aksi 

vasokonstriksi dari norepinefrin dan epinefrin . Efek ini menyebabkan vasodilatasi 

arteriolar dan menurunkan resistensi vascular perifer (Hoffman and Carrunthers, 

2000). Dalam dosis rendah penghambat alfa selektif digunakan sebagai 

monoterapi pada hipertensi ringan, dan dalam dosis lebih tinggi dan penggunaan 

dosis rendah pada waktu lama menyebabkan akumulasi cairan dan garam oleh 

karena diuretika diperlukan untuk mempertahankan efek hipotensif dari 

penghambat reseptor alfa (Dipiro et al, 2005). 

c. Vasodilator 

Semua vasodilator yang bermanfaat dalam hipertensi berperan dalam 

relaksasi otot polos arterioli, oleh karena itu mengurangi tahanan vaskuler 

sistemik (Harrison, 2000). Minoksidil adalah suatu vasodilator yang bekerja 

efektif dengan membuka kanal kalium sensitive ATP (dependent potassium 

channel). Obat ini efektif pada hampir semua pasien dan berguna untuk terapi 

jangka panjang hipertensi berat yang refrakter terhadap kombinasi tiga obat yang 

diantaranya diuretik, penghambat adrenergik dan vasodilator lain (Ganiswara, 

2007).  

Diazoksid menghambat sekresi insulin dan dapat menimbulkan 

hiperglikemia, sehingga obat ini sering digunakan untuk mengatasi hipokalemia 

dan insulinoma (Ganiswara, 2007). Hidralazin tidak digunakan sebagai obat 

tunggal karena takifilaksis akibat retensi cairan dan reflek simpatis akan 

mengurangi efek antihipertensinya (Ganiswara, 2007). 
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d. Calcium Channel Blocker ( CCB ) 

Calcium Channel Blocker menyebabkan relaksasi otot polos dan otot 

jantung dengan cara menghanbat pemasukan kalsium ekstraseluler ke dalam sel. 

Relaksasi otot polos vaskuler menyebabkan vasodilatasi dan reduksi tekanan 

darah (Dipiro et al, 2005). Obat-obat yang termasuk Calcium Channel Blocker 

adalah verapamil, diltiazem, dan turunan dihidropiridin (amlodipin, telodipin, 

isradipin, nikardipin, dan nifedipin). Obat-obat tersebut sama efektifnya dalam 

menurunkan tekanan darah. Nifedipin dan dihidropiridin lainnya lebih selektif 

sebagai vasodilator memiliki efek depresi jantung yang lemah dibanding 

verapamil dan diltiazem. Verapamil memiliki efek paling kuat terhadap jantung 

serta dapat menurunkan denyut jantung dan curah jantung (Dipiro et al., 2005). 

Calcium Channel Blocker efektif sebagai terapi pertama, khususnya pada 

pasien dengan kontraindikasi terhadap diuretika dan antagonis beta adrenergik. 

Calcium Channel Blocker berguna sebagai alternatif pada pasien dengan 

kontraindikasi dengan beta adrenergik, misalnya pada asma (Hoffman dan 

Carrunthers, 2000). 

e. Angiotensin Converting Enzym Inhibitor (ACEI) 

Angiotensin Converting Enzym Inhibitor menghambat perubahan 

angiotensin I menjadi angiotensin II sehingga terjadi vasodilatasi dan penurunan 

sekresi aldosteron, selain itu degradasi bradikinin juga dihambat sehingga kadar 

bradikinin dalam darah meningkat dan berperan dalam efek vasodilatasi ACEI. 

Vasodilatasi secara langsung akan menurunkan tekanan darah, sedangkan 

berkurangnya aldosteron akan menyebabkan ekskresi air dan natrium serta retensi 

kalium (Ganiswara, 2007). Kaptopril merupakan ACEI yang pertama ditemukan 

dan banyak digunakan untuk pengobatan hipertensi dan gagal jantung. Contoh 

lain obat dari golongan ACEI yaitu lisinopril, enalapril, kuinapril, perindopril, 

fosinopril, benazepril dan lain-lain (Ganiswara, 2007). 

ACEI efektif untuk hipertensi ringan, sedang maupun berat. Obat ini efektif 

pada sekitar 70% pasien. Kombinasi dengan diuretik memberikan efek sinergistik, 

sedangkan efek hipokalemia dapat dicegah. Kombinasi dengan beta bloker 

memberikan efek aditif. Kombinasi dengan vasodilator lain termasuk prazosin dan 
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antagonis kalsium memberi efek yang baik (Ganiswara, 2007). 

f. Angiotensin Receptor Blocker (ARB) 

Merupakan komponen yang analog dengan angiotensin yang akan 

mengambat sistem renin dengan berkompetisi secara langsung dengan angiotensin 

II untuk berkaitan dengan reseptor (Dipiro et al, 2005). Reseptor angiotensin 

adalah sepasang protein G yang berperan pada pertumbuhan dan aktivasi 

kontraksi otot polos. Dua reseptor angiotensin yang sudah diketahui adalah AT1 

(Angiotensin 1) dan AT2 (Angiotensin II). Reseptor AT1 terlibat pada mekanisme 

dimana angiotensin II menstimulasi kontraksi otot polos pembuluh darah dan 

sekresi aldosteron dari kortek adrenal. Penghambat reseptor angiotensin II selektif 

untuk reseptor AT1 (Hoffman dan Carrunthers, 2000). 

Penghambat ACE berguna sebagai antihipertensi karena aksinya 

menghambat sintesis angiotensin II. Losartan, sebuah nonapeptida adalah obat 

pertama dari kelas ini yang digunakan untuk terapi hipertensi. Obat lain yang 

termasuk dalam kelas ini adalah valsatran, eprosartan, kandesartan, dan irbesartan. 

Penghambat reseptor angiotensin efektif dalam menurunkan tekanan darah pada 

pasien hipertensi dan berguna dalam kombinasinya dengan hipertensi (Hoffman 

dan Carrunthers, 2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


