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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang 

Hipertensi dikenal secara luas sebagai penyakit kardiovaskular dimana 
penderita memiliki tekanan darah di atas normal. Penyakit ini diperkirakan telah 
menyebabkan peningkatan angka morbiditas secara global sebesar 4,5%, dan 
prevalensinya hampir sama besar di negara berkembang maupun di negara maju. 
Hipertensi merupakan salah satu faktor risiko utama penyebab gangguan jantung. 
Selain mengakibatkan gagal jantung, hipertensi dapat juga berakibat terjadinya 
gagal ginjal maupun penyakit serebrovaskular. Penyakit ini seringkali disebut 
silent killer karena tidak adanya gejala dan tanpa disadari penderita mengalami 
komplikasi pada organ-organ vital. Penyakit ini memerlukan biaya pengobatan 
yang tinggi dikarenakan alasan seringnya angka kunjungan ke dokter, perawatan 
di rumah sakit dan penggunaan obat jangka panjang (Depkes, 2006). 

Hipertensi merupakan faktor pemicu terjadinya penyakit ginjal akut dan 
penyakit ginjal kronis (Chronic Kidney Disease/CKD) karena dapat menyebabkan 
kerusakan pembuluh darah dalam ginjal sehingga mengurangi kemampuan ginjal 
untuk memfiltrasi darah dengan baik (Guyton, 2006). Tujuan pengobatan 
hipertensi adalah untuk menurunkan mortalitas dan morbiditas penyakit 
kardiovaskular. Penurunan tekan sistolik harus menjadi perhatian utama, karena 
umumnya tekanan diastolik akan terkontrol bersamaan dengan terkontrolnya 
sistolik (Gunawan, 2008).  

 Ada dua terapi yang dilakukan untuk mengobati hipertensi yaitu terapi 
farmakologis dan terapi non farmakologis. Terapi farmakologis yaitu dengan 
menggunakan obat-obatan antihipertensi yang terbukti dapat menurunkan tekanan 
darah, sedangkan terapi non farmakologis atau disebut juga dengan modifikasi 
gaya hidup yang meliputi berhenti merokok, mengurangi kelebihan berat badan, 
menghindari alkohol, modifikasi diet serta yang mencakup psikis antara lain 
mengurangi stress, olah raga, dan istirahat (Kosasih dan Hassan, 2013). 

Keberhasilan dalam mengendalikan tekanan darah tinggi merupakan usaha 
bersama antara pasien dan dokter yang menanganinya. Kepatuhan seorang pasien 
yang menderita hipertensi tidak hanya dilihat berdasarkan kepatuhan dalam 
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meminum obat antihipertensi tetapi juga dituntut peran aktif dan kesediaan pasien 
untuk memeriksakan kesehatannya ke dokter sesuai dengan jadwal yang 
ditentukan serta perubahan gaya hidup sehat yang dianjurkan (Burnier et.al, 
2001). 

Kepatuhan pasien merupakan faktor utama penentu keberhasilan terapi. 
Kepatuhan serta pemahaman yang baik dalam menjalankan terapi dapat 
mempengaruhi tekanan darah dan secara terhadap mencegah terjadi komplikasi 
(Depkes, 2006). Kepatuhan terhadap penggobatan diartikan secara umum sebagai 
tingkatan perilaku dimana pasien menggunakan obat, menaati semua aturan dan 
nasihat serta dilanjutkan oleh tenaga kesehatan. Beberapa alasan pasien tidak 
menggunakan obat antihipertensi dikarenakan sifat penyakit yang secara alami 
tidak menimbulkan gejala, terapi jangka panjang, efek samping obat, regimen 
terapi yang kompleks, pemahaman yang kurang tentang pengelolaan dan risiko 
hipertensi serta biaya pengobatan yang relatif tinggi (Osterberg & Blaschke, 
2005). 

 Ketidakpatuhan pasien menjadi masalah serius yang dihadapi para tenaga 
kesehatan profesional. Hal ini disebabkan karena hipertensi merupakan penyakit 
yang paling banyak dialami oleh masyarakat tanpa ada gejala yang signifikan dan 
juga merupakan penyakit yang menimbulkan penyakit lain yang berbahaya bila 
tidak diobati secepatnya (Niven, 2002). 

 Berdasarkan hal di atas maka tingkat kepatuhan pasien hipertensi dapat 
diteliti dan menjadi salah satu alasan dilakukan penelitian tentang tingkat 
kepatuhan. 
 

B. Rumusan Masalah 
 Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan 
pertanyaan penelitian adalah : 
1. Bagaimana gambaran penggunaan obat antihipertensi pada pasien rawat jalan 

di RSUD Dr. Moewardi Surakarta pada tahun 2014  
2. Bagaimana tingkat kepatuhan pada pasien rawat jalan dalam menggunakan 

obat antihipertensi? 
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C. Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini adalah : 
1. Untuk mengetahui gambaran penggunaan obat antihipertensi pada pasien 

rawat jalan di RSUD Dr. Moewardi Surakarta. 
2. Untuk mengetahui tingkat kepatuhan pasien rawat jalan hipertensi dalam 

menggunakan obat antihipertensi. 
  

D. Tinjauan Pustaka 
1. Definisi Hipertensi 

 Hipertensi adalah peningkatan tekanan darah persisten dengan tekanan 
sistolik 140 mmHg atau lebih dan tekanan diastolik 90 mmHg atau lebih. 
Prevalensi hipertensi meningkat dengan bertambahnya usia. Peningkatan tekanan 
darah sangat berhubungan dengan penyakit aterosklerosis, stroke, nephropati, 
penyakit pembuluh darah perifer, aneurisma aorta dan gagal jantung (Arifah, 
2005). 

 Risiko komplikasi tekanan darah tinggi meningkat bersama dengan 
kenaikan tekanan darah diastolik di atas 90 mmHg. Jadi meskipun tidak terdapat 
“cut off point” fisiologik untuk tekanan darah yang tinggi dan normal, namun 
tekanan darah diastolik sebesar 90 mmHg atau lebih dianggap abnormal 
(hipertensi). Jika tekanan diastolik di bawah 90 mmHg, tetapi nilai tekanan darah 
sistoliknya di atas 140 mmHg, maka keadaan ini diberi nama hipertensi sistolik 
(Kumar, 2002). 

 Tekanan darah tinggi (hipertensi) adalah penyakit kelainan jantung dan 
pembuluh darah yang ditandai dengan peningkatan tekanan darah. Kontrol 
tekanan darah bersifat kompleks dan melibatkan fisiologi vaskular, jantung, dan 
ginjal  (Stringer and Janet, 2008). 
2. Klasifikasi Hipertensi 

 Klasifikasi tekanan darah oleh JNC 7 untuk pasien dewasa (umur ≥ 18 

tahun) berdasarkan rata-rata pengukuran dua tekanan darah atau lebih pada dua 

atau lebih kunjungan klinis (Tabel 1). Klasifikasi tekanan darah mencakup 4 

kategori, dengan nilai normal pada tekanan darah sistolik (TDS) < 120 mm Hg 

dan tekanan darah diastolik (TDD) < 80 mm Hg. Prehipertensi tidak dianggap 

sebagai kategori penyakit tetapi mengidentifikasi pasien-pasien yang tekanan 
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darahnya cenderung meningkat ke klasifikasi hipertensi dimasa yang akan datang. 

Ada dua tingkat (stage) hipertensi, dan semua pasien pada kategori ini harus 

diberi terapi obat. 
Tabel 1 Klasifikasi tekanan darah untuk dewasa umur ≥ 18 tahun menurut JNC 7. 

Chobanian et.al, 2004) 
Klasifikasi tekanan darah    Tek darah sistolik, Tek darah diastolik 
    mm Hg   mm Hg 
Normal     <120   <80 
Prehipertensi    120-139    80-89 
Hipertensi stage 1  140-159    90-99 
Hipertensi stage 2   ≥ 160    ≥ 100 
 

Klasifikasi hipertensi menurut tipe, penyebab dan beratnya : 

a. Hipertensi sistolik dan diastolik 

Hipertensi sistolik adalah tekanan darah sistolik 140 mmHg atau lebih, 

hipertensi diastolik adalah tekanan diastolik 90 mmHg atau lebih. 

b. Hipertensi primer dan sekunder 

1) Hipertensi esensial (hipertensi primer) 

Hipertensi yang belum dapat diketahui secara pasti penyebabnya, tetapi 

para ahli berpendapat bahwa yang melatar belakangi hipertensi ini adalah karena 

stress dan para pakar juga berkesimpulan bahwa terdapat hubungan antara riwayat 

keluarga penderita hipertensi atau keturunan (genetik). Faktor lain yang mungkin 

berperan adalah lingkungan, kelainan metabolisme intra seluler, dan faktor yang 

meningkatkan terjadinya obesitas, konsumsi alkohol, merokok dan kelainan 

darah. Penyebab hipertensi esensial adalah karena kondisi masyarakat yang 

banyak mengkonsumsi garam yang cukup tinggi lebih dari 6,8 gram per hari dan 

juga faktor genetik (Gunawan, 2008). 

2) Hipertensi sekunder 

Hipertensi sekunder dimana penyebab yang spesifiknya sudah dapat 

diketahui secara pasti, seperti gangguan pada hormonal, penyakit jantung, 

diabetes, ginjal, penyakit pembuluh darah, atau berhubungan dengan kehamilan. 

Jarang sekali ditemukan kasus keganasan pada kelenjar adrenal (Gunawan, 2008). 

c. White coat hipertensi 

Adalah hipertensi pada seseorang yang cenderung normotensi kecuali jika 

diperiksa oleh tenaga kesehatan yang profesional akan didapat hipertensi. 
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d. Hipertensi sistolik terisolasi (Isolated Systolic Hypertension/ISH) 

Hipertensi dimana terjadi kenaikan tekanan sistolik 140 mmHg atau lebih 

namun tekanan diastole kurang dari 90 mmHg. Sering terjadi pada orang diatas 50 

tahun diperkirakan karena aterosklerosis. 

e. Hipertensi Malignan 

 Hipertensi dimana tekanan diastolik diatas 120 mmHg, terjadi perdarahan 

retina dan eksudat dengan papil edema, gagal ginjal akut dan kerusakan vaskular 

yang cepat (Arifah, 2005). 

3. Krisis Hipertensi 

 Jika tekanan darah meningkat dalam beberapa hari sampai sekitar 180/120 

mmHg, maka gagal ginjal dan ensefalopati hipertensif dapat terjadi. Penurunan 

tekanan darah amat penting tetapi dilakukan dengan terkontrol dan bertahap, 

karena jika penurunan terlalu cepat akan mengakibatkan penurunan perfusi 

(underperfusion) otak dan ginjal. Obat intravena seperti labetalol, diazoxid, 

esmalol, nikardipin, dan natrium nitroprusida dapat digunakan meskipun 

penggunaan yang terakhir harus dibatasi untuk beberapa hari karena resiko 

tiosianat (Gray, 2006). 

 Jenis krisis hipertensi yaitu ensefalopati hipertensi, krisis hipertensi karena 

pelepasan katekolamin, krisis hipertensi karena perdarahan intracranial 

(instraserebral atau arachnoid), krisis hipertensi yang berhubungan dengan edema 

paru akut, krisis hipertensi yang berhubungan dengan penyakit ginjal, biasanya 

pada glomerulonephritis akut, diseksi aneurisma aorta akut, eklampsia dan 

preklampsia (Arjatmo, 1996). 

4. Komplikasi Hipertensi 

 Tekanan darah tinggi dalam jangka waktu yang lama akan merusak 

endothel arteri dan mempercepat atherosklerosis. Komplikasi dari hipertensi yaitu  

rusaknya organ tubuh seperti jantung, mata, ginjal, otak dan pembuluh darah. 

Hipertensi adalah faktor resiko utama untuk penyakit serebrovaskular (stroke, 

transient ischemic attack), penyakit arteri koroner (infark miokard, angina), gagal 

ginjal, dementia, dan atrial fibrilasi. Penderita hipertensi yang memiliki faktor 

resiko kardiovaskular lain, akan meningkatkan mortalitas dan morbiditas akibat 
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gangguan kardiovaskularnya tersebut. Menurut Studi Framingham, pasien dengan 

hipertensi lebih berisiko untuk penyakit koroner, stroke, penyakit arteri perifer, 

dan gagal jantung (Depkes, 2006).  

 Hipertensi mempercepat proses aterosklerosis dengan menimbulkan 

kerusakan endotel yang memungkinkan penetrasi lipoprotein ke dalam dinding 

vascular. Penyempitan arteri yang menyeluruh pada pasien hipertensi 

mengakibatkan terjadinya penyakit arteria koronaria, infark miokard, stroke atau 

penyakit serebrovaskular dan nefropati serta retinopati (Kumar, 2002). 

 Penyakit tekanan darah tinggi dalam jangka waktu yang lama dapat 

menimbulkan komplikasi berupa terganggunya fungsi atau kerusakan berbagai 

organ tubuh. Hal ini disebut dengan istilah target organ hipertensi, yaitu 

kerusakan pada otak, jantung, ginjal dan mata karena penyakit hipertensi 

(Wijayakusuma, 2000). 

5. Patofisiologi Hipertensi 

Hipertensi tergantung pada kecepatan denyut jantung, volume sekuncup 

dan Total Peripheral Resistance (TPR). Peningkatan salah satu dari ketiga 

variabel yang tidak dikompensasi dapat menyebabkan hipertensi. Peningkatan 

kecepatan denyut jantung dapat terjadi akibat rangsangan abnormal saraf atau 

hormon pada nodus SA. Peningkatan kecepatan denyut jantung kronik sering 

menyertai keadaan hipertiroidisme, namun peningkatan kecepatan denyut jantung 

biasanya dikompensasi oleh penurunan volume sekuncup atau TPR, sehingga 

tidak menimbulkan hipertensi (Astawan, 2002). Selama ini hal yang ditekankan 

adalah pengobatan pada individu dengan peningkatan tekanan diastolik. Namun 

kini menjadi jelas terutama pada orang berusia lanjut mengobati hipertensi sistolik 

sama pentingnya atau bahkan lebih penting dalam mengurangi penyakit 

kardiovaskular (Stephen, et.al 2011). 

 Tekanan arteri sistemik adalah hasil dari perkalian cardiac output (curah 

jantung) dengan total tekanan perifer. Cardiac output (curah jantung) diperoleh 

dari perkalian antara stroke volume dengan heart rate (denyut jantung). 

Pengaturan tahanan perifer dipertahankan oleh sistem saraf dan sirkulasi hormon. 

Empat sistem kontrol yang berperan dalam mempertahankan tekanan darah antara 
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lain sistem baroreseptor arteri, pengaturan volume cairan tubuh, sistem renin 

angiotensin dan autoregulasi vaskular (Juni, 2011). 

6. Tanda dan Gejala Hipertensi 

 Gejala umum yang ditimbulkan akibat menderita tekanan darah tinggi 

tinggi tidak sama pada setiap orang, bahkan kadang timbul tanpa gejala. Secara 

umum gejala yang dikeluhkan oleh penderita tekanan darah tinggi yaitu sakit 

kepala, rasa pegal dan tidak nyaman pada tengkuk, perasaan berputar seperti tujuh 

keliling, serasa ingin jatuh, detak jantung berdebar terasa cepat, serta telinga 

berdenging  (Wijayakusuma, 2000). 

 Gejala lain yang disebabkan oleh komplikasi hipertensi seperti gangguan 

penglihatan, gangguan neurologi, gagal jantung dan gangguan fungsi ginjal tidak 

jarang dijumpai. Gagal jantung dan gangguan penglihatan banyak dijumpai pada 

hipertensi berat atau hipertensi maligna yang umumnya disertai oleh gangguan 

fungsi ginjal bahkan sampai gagal ginjal. Gangguan serebral yang disebabkan 

oleh hipertensi dapat berupa kejang atau gejala akibat pendarahan pembuluh darah 

otak yang berupa kelumpuhan, gangguan kesadaran bahkan sampai koma. 

Timbulnya gejala tersebut merupakan pertanda bahwa tekanan darah perlu segera 

diturunkan (Arjatmo, 2003). 

7. Faktor-faktor Resiko Hipertensi 

 Riwayat keluarga juga menjadi masalah yang memicu terjadinya 

hipertensi. Hipertensi cenderung merupakan penyakit keturunan, jika seorang dari 

orang tua kita memiliki riwayat hipertensi maka sepanjang hidup kita memiliki 

kemungkinan 25% terkena hipertensi (Arifah, 2005). 

 Aktivitas juga sangat berpengaruh terjadinya hipertensi, dimana pada 

orang yang beraktivitas tinggi cenderung mempunyai frekuensi denyut jantung 

yang lebih tinggi pula sehingga otot jantung akan bekerja lebih keras pada tiap 

kontraksi. Makin keras dan sering otot jantung memompa maka makin besar 

tekanan yang dibebankan pada arteri (Amir, 2002 ). 

 Alkohol juga berpengaruh terhadap tekanan darah, tetapi ini masih 

tergolong ke dalam zona abu-abu. Konsumsi alkohol berlebihan dapat 
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meningkatkan tekanan darah, sementara konsumsi dalam jumlah secukupnya 

yaitu dapat mengendalikan tekanan darah (Kowalski, 2010). 

 Stres adalah subjek kontroversial lain di kalangan komunitas peneliti 

medis, meskipun dokter rumah sakit sering melihat bahwa stress sangat 

mempengaruhi kondisi pasien mereka (Kowalski, 2010). 

 Asupan natrium dan garam tergolong faktor resiko hipertensi yang 

kontroversial. Beberapa individu peka terhadap natrium, baik yang berasal dari 

garam kemasan atau bahan lain yang mengandung natrium, dan hidangan cepat 

saji, tetapi respon terhadap natrium pada setiap orang tidak sama. Natrium 

merupakan salah satu bentuk mineral atau elektrolit yang berpengaruh terhadap 

tekanan darah. Peningkatan asupan mineral lain mungkin sama pentingnya atau 

lebih penting daripada penurunan asupan natrium bagi seseorang (Stephen, et.al  

2010). 

 Asupan garam yang tinggi akan menyebabkan pengeluaran berlebihan 

hormon natriuretik yang secara tidak langsung akan meningkatkan tekanan darah. 

Kebiasaan merokok berpengaruh dalam meningkatkan risiko hipertensi walaupun 

mekanisme timbulnya hipertensi belum diketahui secara pasti (Anggraini, 2009). 

Bertambahnya umur seseorang sebanding dengan kenaikan tekanan darah, 

pertambahan umur menyebabkan semakin hilangnya daya elastisitas dari 

pembuluh darah yang mengakibatkan arteri dan aorta kehilangan daya untuk 

menyesuaikan diri dengan aliran darah. Oleh karena itu orang yang lebih tua akan 

lebih cenderung terkena penyakit hipertensi dari pada orang yang berumur lebih 

muda. Hipertensi pada usia lanjut harus ditangani lebih serius hal ini karena 

penurunan fungsi organ seperti ginjal yang berperan aktif dalam proses rennin 

angiotensin aldosteron, karena itu dosis obat harus diberikan secara tepat. 

Hubungan menopause dengan peningkatan tekanan darah dipengaruhi oleh 

berbagai faktor yaitu tidak adanya hormon esterogen, kelebihan produksi hormon 

pituitari, berat badan berlebih dan pengaruh neurohormonal. Dari 60 tahun 

mempunyai tekanan darah yang lebih besar dari orang lain sebesar 50% – 60% hal 
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tersebut dikarenakan degenerasi yang terjadi pada orang usia lanjut (Chobanian 

et.al, 2004). 

 Menopause adalah tanda kehidupan wanita dimana menstruasi berhenti 
secara permanen. Menopause adalah proses alami yang dirasakan semua wanita 
dimana pada saat ini produksi hormon esterogen dan progresteron menurun secara 
drastis. Berkurangnya esterogen mengakibatkan penurunan penyerapan kalsium, 
kalsium dibutuhkan untuk tulang, pembekuan darah dan mengatur syaraf serta 
kontraksi otot. Perubahan hormonal setelah menopause dapat meningkatkan risiko 
penyakit degeneratif seperti hipertensi, penyakit jantung, kanker dan osteoporosis. 
Kondisi menopause yang pada umunya dimulai pada usia lansia awal dimana 
pada usia 45-55 tahun  dan pada lansia akhir 56-65 tahun (Khomsan A, 2005). 
8. Penatalaksanaan Hipertensi 

 Tujuan umum pengobatan hipertensi adalah penurunan mortalitas dan 
morbiditas yang berhubungan dengan hipertensi. Mortalitas dan morbiditas ini 
berhubungan dengan kerusakan organ target (misal kejadian kardiovaskular atau 
serebrovaskular, gagal jantung, dan penyakit ginjal). 

Mengurangi resiko merupakan tujuan utama terapi hipertensi, dan pilihan 
terapi obat dipengaruhi secara bermakna oleh bukti yang menunjukkan 
pengurangan resiko. 
Target nilai tekanan darah yang di rekomendasikan dalam JNC VII 
a. Kebanyakan pasien < 140/90 mm Hg 
b. Pasien dengan diabetes < 130/80 mm Hg 
c. Pasien dengan penyakit ginjal kronis < 130/80 mm Hg 

 Hipertensi merupakan salah satu kondisi medis yang umum dijumpai, 
tetapi kontrol tekanan darah masih buruk. Kebanyakan pasien dengan hipertensi 
tekanan darah diastoliknya sudah tercapai tetapi tekanan darah sistolik masih 
tinggi. Diperkirakan dari populasi pasien hipertensi yang diobati tetapi belum 
terkontrol, 76.9% mempunyai tekanan darah sistolik ≥140 mmHg dan tekanan 
darah diastolik ≤ 90 mmHg. Pada kebanyakan pasien, tekanan darah diastolik 
yang diinginkan akan tercapai apabila tekanan darah sistolik yang diinginkan 
sudah tercapai. Karena kenyataannya tekanan darah sistolik berkaitan dengan 
resiko kardiovaskular dibanding tekanan darah diastolik, maka tekanan darah 
sistolik harus digunakan sebagai petanda klinis utama untuk pengontrolan 
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penyakit pada hipertensi. Modifikasi gaya hidup saja bisa dianggap cukup untuk 
pasien dengan prehipertensi, tetapi tidak cukup untuk pasien-pasien dengan 
hipertensi atau untuk pasien dengan target tekanan darah ≤130/80 mmHg (DM 
dan penyakit ginjal). Pemilihan obat tergantung berapa tingginya tekanan darah 
dan adanya indikasi khusus. Kebanyakan pasien dengan hipertensi tingkat 1 harus 
diobati pertama-tama dengan diuretik tiazid. Pada kebanyakan pasien dengan 
tekanan darah lebih tinggi (hipertensi tingkat 2), disarankan kombinasi terapi obat, 
dengan salah satunya diuretik tipe tiazid. Algoritme untuk pengobatan hipertensi 
dapat dilihat pada Gambar 1. Terdapat enam indikasi khusus dimana kelas-kelas 
obat antihipertensi tertentu menunjukkan bukti keuntungan yang unik (Depkes, 
2006). 
9. Algoritme Pemilihan Obat 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1. Algoritme Penatalaksanaan penyakit hipertensi berdasarkan JNC VII 
(Chobanian et.al, 2004) 

 
 
 

Hipertensi Stage I 

 (140-159/90-99 mmHg) 

Pilihan pertama diuretik tiazid, 
alternatif lain 

ACE, CCB, ARB, BB 

Peningkatan dosis atau menambah obat tambahan hingga target tekanan darah 
tercapai. Konsultasi dengan ahli hipertensi 

Modifikasi gaya hidup 

Tekanan darah yang dikehendaki tidak tercapai  (<140/90 mmHg) (<130/80 mmHg 
untuk diabetes dan penyakit jantung kronik) 

Awal pemilihan obat 

Tanpa penyakit tambahan Dengan penyakit tambahan 

Hipertensi Stage II 
 

(≥160/≥100 mmHg) 
 

Kombinasi 2 obat, diuretik tiazid 
dengan antihipertensi lain ( ACEI, 

CCB, ARB, BB ) 
 

 

Obat antihipertensi yang lain 
(diuretik, ACEI, ARB, BB, CCB) 

sama-sama dibutuhkan 

Tekanan darah yang dikehendaki tidak tercapai 
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10. Indikasi Khusus (Compelling Indications)  (Chobanian et.al, 2004) 
Pemilihan obat (compelling) tergantung dari tingginya tekanan darah (TD) 

dan adanya suatu kondisi tertentu. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini.  
Tabel 2. Petunjuk pemilihan obat pada penyakit penyerta (compelling indications)  

Penyakit penyerta 
(Compelling Indications) 

Obat Rekomendasi

Diuretik Beta-
blocker ACEI ARB CCB Antagonis 

Aldosteron 
Gagal jantung   
Infark miokard      

Risiko penyakit jantung 
koroner 

   

Diabetes mellitus   
Penyakit ginjal kronis     

Pencegahan stroke 
kambuhan 

    

 
11. Terapi nonfarmakologi 
 Menerapkan gaya hidup sehat bagi setiap orang sangat penting untuk 
mencegah 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. Modifikasi gaya hidup yang penting yang terlihat menurunkan 
tekanan darah adalah mengurangi berat badan untuk individu yang obes atau 
gemuk mengadopsi pola makan DASH (Dietary Approach to Stop Hypertension) 
yang kaya akan kalium dan kalsium diet rendah natrium; aktifitas fisik dan 
mengkonsumsi alkohol sedikit saja. Pada sejumlah pasien dengan pengontrolan 
tekanan darah cukup baik dengan terapi satu obat antihipertensi mengurangi 
garam dan berat badan dapat membebaskan pasien dari menggunakan obat. 
Program diet yang mudah diterima adalah yang didisain untuk menurunkan berat 
badan secara perlahan-lahan pada pasien yang gemuk dan obes disertai 
pembatasan pemasukan natrium dan alkohol. Untuk ini diperlukan pendidikan 
kepada pasien, dan dorongan moril. Hal-hal berikut dapat diberitahukan kepada 
pasien agar pasien mengerti rasionalitas intervensi diet: 
a.  Hipertensi 2 – 3 kali lebih sering pada orang gemuk dibanding orang dengan 

berat badan ideal 
b.  Lebih dari 60 % pasien dengan hipertensi adalah gemuk (overweight) 
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c. Penurunan berat badan, hanya dengan 10 pound (4.5 kg) dapat menurunkan 
tekanan darah secara bermakna pada orang gemuk 

d. Obesitas abdomen dikaitkan dengan sindroma metabolik, yang juga prekursor 
dari hipertensi dan sindroma resisten insulin yang dapat berlanjut ke DM tipe 
2, dislipidemia, dan selanjutnya ke penyakit kardiovaskular. 

e. Diet kaya dengan buah dan sayuran dan rendah lemak jenuh dapat menurunkan 
tekanan darah pada individu dengan hipertensi. 

f. Walaupun ada pasien hipertensi yang tidak sensitif terhadap garam, kebanyakan 
pasien mengalami penurunaan tekanan darah sistolik dengan pembatasan 
natrium. 

JNC VII menyarankan pola makan DASH yaitu diet yang kaya dengan 

buah, sayur, dan produk susu redah lemak dengan kadar total lemak dan lemak 

jenuh berkurang. Natrium yang direkomendasikan <2.4 g (100 mEq)/hari. 

Aktifitas fisik dapat menurunkan tekanan darah. Olah raga aerobik secara teratur 

paling tidak 30 menit/hari beberapa hari per minggu ideal untuk kebanyakan 

pasien. Studi menunjukkan jika olah raga aerobik, seperti jogging, berenang, jalan 

kaki, dan menggunakan sepeda dapat menurunkan tekanan darah. Keuntungan ini 

dapat terjadi walaupun tanpa disertai penurunan berat badan. Pasien harus 

konsultasi dengan dokter untuk mengetahui jenis olahraga mana yang terbaik 

terutama untuk pasien dengan kerusakan organ target. Merokok merupakan faktor 

resiko utama independen untuk penyakit kardiovaskular. Pasien hipertensi yang 

merokok harus dikonseling berhubungan dengan resiko lain yang dapat 

diakibatkan oleh merokok (Depkes, 2006). 

12. Terapi Farmakologi 
 Golongan obat antihipertensi yang banyak digunakan adalah diuretik tiazid 

(misalnya HCT), beta‐bloker, (misalnya propanolol, atenolol) penghambat 

angiotensin converting enzymes (misalnya captopril, enalapril), antagonis 

angiotensin II (misalnya candesartan, losartan), calcium channel blocker 

(misalnya amlodipin, nifedipin) dan alphablocker (misalnya doksasozin). Yang 

lebih jarang digunakan adalah vasodilator dan antihipertensi kerja sentral dan 

yang jarang dipakai, guanetidin, yang diindikasikan untuk keadaan krisis 

hipertensi (Stringer, 2008). 
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a. Diuretik tiazid 
 Diuretik tiazid adalah diuretik dengan potensi menengah yang 
menurunkan tekanan darah dengan cara menghambat reabsorpsi natrium pada 
daerah awal tubulus distal ginjal, meningkatkan ekskresi natrium dan volume urin. 
 Tiazid juga mempunyai efek vasodilatasi langsung pada arteriol, sehingga 

dapat mempertahankan efek antihipertensi lebih lama. Tiazid diabsorpsi baik pada 

pemberian oral, terdistribusi luas dan dimetabolisme di hati (Dipiro et al.,2008). 

 Efek diuretik tiazid terjadi dalam waktu 1‐2 jam setelah pemberian dan 

bertahan sampai 12‐24 jam, sehingga obat ini cukup diberikan sekali sehari. Efek 

antihipertensi terjadi pada dosis rendah dan peningkatan dosis tidak memberikan 

manfaat pada tekanan darah, walaupun diuresis meningkat pada dosis tinggi. Efek 

tiazid pada tubulus ginjal tergantung pada tingkat ekskresinya, oleh karena itu 

tiazid kurang bermanfaat untuk pasien dengan gangguan fungsi ginjal (Dipiro et 

al.,2008). 

Golongan diuretik bermanfaat mengurangi gejala bendungan, apabila 

pemberian digitalis saja ternyata tidak memadai, namun deuretik sendiri tidak 

memperbaiki penampilan miokardium secara langsung. Obat yang sering dipakai 

adalah golongan tiazid, asam etakrinat, furosemid, dan golongan antagonis 

aldosteron. Furosemid merupakan diuretik yang paling banyak digunakan karena 

efektif, aman, dan murah. Namun diuretik menyebabkan ekskresi kalium 

bertambah, sehingga pada dosis besar atau pemberian jangka lama diperlukan 

tambahan kalium (berupa KCL). Dengan furosemid rendah suplemen kalium 

mungkin tidak diperlukan; sebagian ahli hanya menganjurkan tambahan makan 

pisang yang diketahui mengandung banyak kalium daripada memberikan preparat 

kalium. Kombinasi antara furosemid dengan spironolakton dapat bersifat aditif, 

yakni menambah efek diuresis dan oleh karena spironolakton bersifat menahan 

kalium maka pemberian kalium tidak diperlukan (Depkes, 2006). 

b. Beta-blocker 

Beta blocker memblok beta‐adrenoseptor. Reseptor ini diklasifikasikan 

menjadi reseptor beta‐1 dan beta‐2. Reseptor beta‐1 terutama terdapat pada 

jantung sedangkan reseptor beta‐2 banyak ditemukan di paru‐paru, pembuluh 
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darah perifer, dan otot lurik. Reseptor beta‐2 juga dapat ditemukan di jantung, 

sedangkan reseptor beta‐1 juga dapat dijumpai pada ginjal. Reseptor beta juga 

dapat ditemukan di otak. Stimulasi reseptor beta pada otak dan perifer akan 

memacu pelepasan neurotransmitter yang meningkatkan aktivitas sistem saraf 

simpatis. Stimulasi reseptor beta‐1 pada nodus sino‐atrial dan miokardial 

meningkatkan heart rate dan kekuatan kontraksi. Stimulasi reseptor beta pada 

ginjal akan menyebabkan pelepasan renin, meningkatkan aktivitas sistem renin 

angiotensin‐aldosteron. Efek akhirnya adalah peningkatan cardiac output, 

peningkatan tahanan perifer dan peningkatan natrium yang diperantarai aldosteron 

dan retensi air. Terapi menggunakan beta‐blocker akan mengantagonis semua 

efek tersebut sehingga terjadi penurunan tekanan darah. Beta‐blocker yang 

selektif (dikenal juga sebagai cardio selective beta‐blockers) misalnya bisoprolol. 

Beta‐blocker yang non‐selektif (misalnya propanolol) memblok reseptor beta‐1 

dan beta‐2. Beta‐blocker yang mempunyai aktivitas agonis parsial (dikenal 

sebagai aktivitas simpatomimetik intrinsik), misalnya acebutolol, bekerja sebagai 

stimulan‐beta pada saat aktivitas adrenergik minimal (misalnya saat tidur) tetapi 

akan memblok aktivitas beta pada saat aktivitas adrenergik meningkat (misalnya 

saat berolah raga). Hal ini menguntungkan karena mengurangi bradikardi pada 

siang hari. Beberapa beta‐blocker, misalnya labetolol, dan carvedilol, juga 

memblok efek adrenoseptoralfa perifer. Obat lain, misalnya celiprolol, 

mempunyai efek agonis beta‐2 atau vasodilator. Beta‐blocker diekskresikan lewat 

hati atau ginjal tergantung sifat kelarutan obat dalam air atau lipid. Obat‐obat yang 

diekskresikan melalui hati biasanya harus diberikan beberapa kali dalam sehari 

sedangkan yang diekskresikan melalui ginjal biasanya mempunyai waktu paruh 

yang lebih lama sehingga dapat diberikan sekali dalam sehari. Beta‐blocker tidak 

boleh dihentikan mendadak melainkan harus secara bertahap, terutama pada 

pasien dengan angina, karena dapat terjadi fenomena rebound. Blokade reseptor 

beta‐2 pada bronkhi dapat mengakibatkan bronkhospasme, bahkan jika digunakan 

beta‐bloker kardioselektif. Efek samping lain adalah bradikardia, gangguan 

kontraktil miokard, dan tanga‐kaki terasa dingin karena vasokonstriksi akibat 

blokade reseptor beta‐2 pada otot polos pembuluh darah perifer (Tjay H, 2002). 
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c. ACE inhibitor 

Angiotensin converting enzyme inhibitor (ACEI) menghambat secara 

kompetitif pembentukan angiotensin II dari precursor angiotensin I yang inaktif, 

yang terdapat pada darah, pembuluh darah, ginjal, jantung, kelenjar adrenal dan 

otak. 

 Angiotensin II merupakan vaso‐konstriktor kuat yang memacu pelepasan 

aldosteron dan aktivitas simpatis sentral dan perifer. Penghambatan pembentukan 

angiotensin II ini akan menurunkan tekanan darah. Jika sistem 

angiotensin‐renin‐aldosteron teraktivasi misalnya pada keadaan penurunan 

sodium, atau pada terapi diuretik efek antihipertensi ACEI akan lebih besar. 

 ACE juga bertanggung jawab terhadap degradasi kinin, termasuk 

bradikinin, yang mempunyai efek vasodilatasi. Penghambatan degradasi ini akan 

menghasilkan efek antihipertensi yang lebih kuat. Beberapa perbedaan pada 

parameter farmakokinetik obat ACEI. Captopril cepat diabsorpsi tetapi 

mempunyai durasi kerja yang pendek, sehingga bermanfaat untuk menentukan 

apakah seorang pasien akan berespon baik pada pemberian ACEI. Dosis pertama 

ACEI harus diberikan pada malam hari karena penurunan tekanan darah 

mendadak mungkin terjadi. Efek ini akan meningkat jika pasien mempunyai kadar 

sodium rendah (Dipiro et al., 2008). 

d. Antagonis Angiotensin II 

 Reseptor angiotensin II ditemukan pada pembuluh darah dan target 

lainnya. Disubklasifikasikan menjadi reseptor AT1 dan AT2. Reseptor AT1 

memperantarai respon farmakologis angiotensin II, seperti vasokonstriksi dan 

penglepasan aldosteron. Dan oleh karenanya menjadi target untuk terapi obat. 

Fungsi reseptor AT2 masih belum begitu jelas. Banyak jaringan mampu 

mengkonversi angiotensin I menjadi angiotensin II tanpa melalui ACE. Oleh 

karena itu memblok sistem renin angiotensin melalui jalur antagonis reseptor AT1 

dengan pemberian antagonis reseptor angiotensin II mungkin bermanfaat. 

 Antagonis reseptor angiotensin II (AIIRA) mempunyai banyak kemiripan 

dengan ACEi, tetapi AIIRA tidak mendegradasi kinin. Karena efeknya pada 

ginjal, ACEi dan AIIRA dikontraindikasikan pada stenosis arteri ginjal bilateral 
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dan pada stenosis arteri yang berat yang mensuplai ginjal yang hanya berfungsi 

satu (Dipiro et al.,2008). 

e. Calcium channel blocker 

 Calcium channel blocker (CCB) menurunkan influks ion kalsium ke dalam 

sel miokard, sel‐sel dalam sistem konduksi jantung, dan sel‐sel otot polos 

pembuluh darah. Efek ini akan menurunkan kontraktilitas jantung, menekan 

pembentukan dan propagasi impuls elektrik dalam jantung dan memacu aktivitas 

vasodilatasi, interferensi dengan kontraksi otot polos pembuluh darah. Semua hal 

di atas adalah proses yang bergantung pada ion kalsium (Dipiro et al.,2008). 

 Terdapat tiga kelas CCB dihidropiridin (misalnya nifedipin dan amlodipin) 

fenilalkalamin (verapamil) dan benzotiazipin (diltiazem). Dihidropiridin 

mempunyai sifat vasodilator perifer yang merupakan kerja antihipertensinya, 

sedangkan verapamil dan diltiazem mempunyai efek kardiak dan digunakan untuk 

menurunkan heart rate dan mencegah angina (Dipiro et al.,2008). 

f. Alpha-blocker 

 Alpha‐blocker (penghambat adreno‐septor alfa‐1) memblok adrenoseptor 

alfa‐1 perifer, mengakibatkan efek vasodilatasi karena merelaksasi otot polos 

pembuluh darah. Diindikasikan untuk hipertensi yang resisten (Depkes, 2006). 

g. Golongan lain 

 Antihipertensi vasodilator (misalnya hidralazin, minoksidil) menurunkan 

tekanan darah dengan cara merelaksasi otot polos pembuluh darah. Antihipertensi 

kerja sentral (misalnya klonidin, metildopa, monoksidin) bekerja pada 

adrenoseptor alpha‐2 atau reseptor lain pada batang otak, menurunkan aliran 

simpatetik ke jantung, pembuluh darah dan ginjal, sehingga efek akhirnya 

menurunkan tekanan darah (Depkes, 2006). 

13. Pengertian Kepatuhan 

 Kepatuhan berasal dari kata dasar “patuh” yang berarti disiplin dan taat. 

Kepatuhan adalah suatu tingkat dimana perilaku individu (misalnya dalam kaitan 

dengan mengikuti pengobatan, mengikuti instruksi diet, atau membuat perubahan 

gaya hidup) sesuai atau tepat dengan anjuran dokter. Kepatuhan juga di 

definisikan sebagai tingkatan dimana individu mengikuti instruksi yang diberikan 
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untuk mendukung pengobatan terhadap penyakitnya. Kepatuhan merupakan sikap 

atau ketaatan individu mematuhi anjuran petugas kesehatan untuk melakukan 

tindakan medis (Niven, 2002). 

Satu syarat untuk menumbuhkan kepatuhan adalah mengembangkan 

tujuan kepatuhan (dari teori tindakan berdasarkan rasional), banyak pasien yang 

tidak patuh pernah memiliki tujuan untuk mematuhi nasihat medis pada awalnya 

(Niven, 2002). 

a. Cara Mengukur Kepatuhan 

 Terdapat dua metode yang bisa digunakan untuk mengukur kepatuhan 

yaitu   

1) Metode langsung  

 Pengukuran kepatuhan dengan metode langsung dapat dilakukan dengan 

observasi pengobatan secara langsung, mengukur konsentrasi obat dan 

metabolitnya dalam darah atau urin serta mengukur biologic marker yang 

ditambahkan pada formulasi obat. Kelemahan metode ini adalah biayanya yang 

mahal, memberatkan tenaga kesehatan dan rentan terhadap penolakan pasien 

(Osterberg dan Blaschke, 2005). 

2) Metode tidak langsung 

 Metode tidak langsung dapat dilakukan dengan menanyakan pasien 

tentang cara pasien menggunakan obat, menilai respon klinik, melakukan 

perhitungan obat (pill count), menilai angka refilling prescriptions, 

mengumpulkan kuesioner pasien, menggunakan electronic medication monitor, 

menilai kepatuhan pasien anak dengan menanyakan kepada orang tua (Osterberg 

dan Blaschke, 2005). 

Dari kedua metode tersebut mempunyai kelebihan dan kekurangan 

masing-masing. Berikut tabel yang menyajikan kelebihan dan kekurangan tiap 

metode: 
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Tabel 3. Keuntungan dan Kerugian Masing-masing Metode Pengukuran Kepatuhan 
Pengobatan (Osterberg & Blaschke, 2005) 

Pengukuran Keuntungan Kekurangan 
Langsung 
Observasi terapi secara langsung 

 
Paling akurat 

Pasien dapat menyembunyikan pil dalam mulut 
dan kemudian membuangnya 

Pengukuran kadar obat atau 
metabolit dalam darah 

Obyektif Variasi metabolisme dapat memberikan 
penafsiran yang salah terhadap kepatuhan, mahal

Pengukuran penanda biologis 
dalam darah 

Obyektif: dalam uji klinik 
dapat juga digunakan untuk 
mengukur plasebo 

Memerlukan pengujian kuantitatif yang mahal 
dan pengumpulan cairan tubuh 

Tidak langsung 
Kuesioner 

Sederhana, tidak mahal, 
metode yang paling berguna 
dalam penentuan klinis 

Rentan terhadap kesalahan dengan kenaikan 
waktu antara kunjungan; hasilnya mudah 
terdistorsi oleh pasien 

Menghitung pil Obyektif, mudah melakukan Data mudah diubah oleh pasien 
Monitor obat secara Elektronik Tepat, hasilnya mudah diukur Mahal, memerlukan kunjungan kembali dan 

pengambilan data 
Pengukuran penanda fisiologis contoh: 
denyut jantung pada penggunaan beta 
bloker) 

Biasanya mudah untuk 
melakukan 

Penanda dapat tidak mengenali 
Penyebab lain (misalnya:peningkatan 
metabolisme, turunnya absorbsi) 

Buku harian pasien Membantu memperbaiki 
ingatan yang lemah 

Mudah diubah oleh pasien 

Jika pasien anak-anak, kuesioner untuk 
orang tua atau yang merawatnya 

Sederhana, obyektif Rentan terhadap distorsi 

Kecepatan menebus resep kembali Obyektif, mudah untuk 
memperoleh data 

Resep yang diambil tidak sama dengan obat 
yang dikonsumsi 

Penilaian respon klinis pasien Sederhana, umumnya mudah 
Melakukannya

Faktor lain dari kepatuhan pengobatan dapat 
berefek pada respon klinik 

 
Pengukuran tingkat kepatuhan dapat menggunakan kuesioner. Metode ini 

cukup sederhana, murah dan mudah dilakukan kuesioner Morisky scale sudah 

terbukti dan tervalidasi bisa digunakan untuk mengukur kepatuhan penggunaan 

obat pada penyakit-penyakit terapi jangka panjang seperti diabetes mellitus, 

Jantung koroner dan Hipertensi.  Berikut pertanyaan pada Morisky scale : 
Tabel 4. Pertanyaan pada Morisky scale (Morisky et al., 1986) 

 
No 

 
Pertanyaan 

Jawaban 
Pasien 

Ya/Tidak 

Skor 
Ya=1; 

Tidak=0 
1 Apakah kadang anda lupa minum obat?   
2 Terkadang orang lupa minum obat karena alasan tertentu selain lupa. Apakah dalam 2 

minggu terakhir, terdapat hari dimana Anda tidak minum obat? 
  

3 Apakah anda pernah mengurangi atau berhenti minum obat saat merasa memburuk 
setelah minum obat tanpa memberi tahu dokter? 

  

4 Apakah anda terkadang lupa membawa obat saat anda bepergian atau keluar rumah?   
5 Apakah kemarin anda minum obat?   
6 Apakah anda pernah berhenti atau tidak menggunakan obat lagi disaat kondisi anda 

lebih baik? 
  

7 Minum obat setiap hari kadang membuat orang tidak nyaman. Apakah anda pernah 
merasa terganggu memiliki masalah dalam mematuhi rencana pengobatan Anda? 

  

8 Seberapa sering anda mengalami kesulitan dalam mengingat penggunaan obat? 
A. Sangat jarang/tidak pernah  D. Biasanya  
B. Sesekali  E. Sering/selalu 
C. Kadang-kadang 

 A= 0; 
 B-E= 1 

Total skor    
Skor:  >2  =kepatuhan rendah 
 1atau 2 =kepatuhan menengah 

0 =kepatuhan tinggi 
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b. Faktor –faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan 

 Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan, beberapa faktor 
yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan pasien. Secara umum faktor-faktor 
yang berkaitan dengan tingkat kepatuhan pada pasien hipertensi adalah: 
1) Usia 
2) Pendidikan 
3) Status sosial dan ekonomi 
4) Regimen terapi 
5) Pengetahuan pasien tentang penyakit 
6) Pengetahuan pasien tentang obat 
7) Interaksi pasien dengan tenaga kesehatan  (BPOM, 2006). 
c. Kuesioner Morisky 8-items 

Salah satu metode pengukuran kepatuhan secara tidak langsung adalah 
dengan menggunakan kuesioner. Metode ini dinilai cukup sederhana, murah 
dalam pelaksanaannya. Salah satu model kuesioner yang telah tervalidasi untuk 
menilai kepatuhan terapi jangka panjang adalah Morisky 8-items. Pada mulanya 
Morisky mengembangkan beberapa pertanyaan singkat (dengan 4 butir 
pertanyaan) untuk mengukur kepatuhan pengobatan pada pasien hipertensi. 
Modifikasi kuesioner Morisky tersebut saat ini telah dapat digunakan untuk 
pengukuran kepatuhan pengobatan penyakit yang memerlukan terapi jangka 
panjang Pengukuran skor Morisky scale 8-items untuk pertanyaan 1 sampai 7, 
kecuali pertanyaan nomor 5 jawaban ya bernilai 1, sedangkan untuk pertanyaan 
nomor 8 jika menjawab tidak pernah/ jarang (tidak sekalipun dalam satu minggu) 
bernilai 0 dan bila responden menjawab sekali-kali (satu/dua kali dalam 
seminggu), terkadang (tiga/empat kali dalam seminggu), biasanya (lima/enam kali 
dalam seminggu) dan setiap saat bernilai 1. Pasien dengan total skor lebih dari dua 
dikatakan kepatuhan rendah, jika skor 1 atau 2 dikatakan kepatuhan sedang dan 
jika skor 0 dikatakan responden memiliki kepatuhan yang tinggi (Morisky et al., 
2008). Namun saat ini kuesioner Morisky scale telah dimodifikasi menjadi 
delapan pertanyaan dengan modifikasi beberapa pertanyaan sehingga lebih 
lengkap dalam penelitian kepatuhan (Morisky et al., 2008). Modifikasi kuesioner 
Morisky tersebut saat ini dapat digunakan untuk pengukuran kepatuhan dan 
ketidakpatuhan  pengobatan penyakit yang memerlukan terapi jangka panjang.  


