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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Drug Related Problems (DRPs) merupakan kejadian yang tidak 

diharapkan dari pengalaman pasien akibat atau diduga akibat terapi obat 

sehingga kenyatannya menggangggu keberhasilan pemyembuhan yang 

diharapkan. Hipertensi adalah salah satu golongan pasien yang sering 

mengalami kejadian DRPs. DRPs selain merugikan pasien juga dapat 

menghambat keberhasilan suatu terapi. 

Sebuah penelitian di Inggris yang dilakukan pada salah satu unit 

perawatan umum menemukan 8,8 % kejadian Drug Related Problem (DRPs) 

pada 93 % pasien darurat. Dapat dilihat juga dari catatan sejarah bahwa di 

Amerika pada tahun 1997 terjadi 140 ribu kematian dari 1 juta pasien yang 

dirawat di rumah sakit akibat adanya DRPs dari obat yang diresepkan (Cipolle 

et al, 1998). 

Meskipun telah dibuat rencana pelayanan kefarmasian terbaik dan 

peresepan paling tepat, tetapi pasien tidak patuh terhadap pengobatannya 

maka hasil terapi yang optimal tidak akan tercapai. Penelitian menunjukkan 

bahwa penurunan kemampuan terjadi pada kebanyakan pasien lanjut usia 

sehingga tingkat kepatuhan lanjut usia mengalami penurunan kemampuan 

kognitif dan kemungkinan untuk mendapat bermacam-macam pengobatan 

dengan aturan dosis yang rumit. Hal ini dapat mengakibatkan persoalan 
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kepatuhan yang rendah sehingga menjadi kemungkinan penyebab kegagalan. 

Pengobatan dan memperpanjang waktu pengobatan. Laporan yang berasal dari 

Amerika Serikat menyimpulkan bahwa lebih dari 11% alasan masuk rumah 

sakit terkait langsung dengan ketidakpatuhan. Hal ini menyebabkan 2 juta 

alasan masuk rumah sakit yang bernilai lebih dari 7 milyar (Aslam dkk, 2003). 

Hipertensi dewasa ini mempunyai kecenderungan menjadi salah satu 

masalah kesehatan masyarakat, terutama dinegara maju. Di Indonesia, pola 

penyakit telah banyak berubah, dulu masalah penyakit infeksi dan gangguan 

gizi merupakan masalah kesehatan yang utama, tetapi karena penyakit 

degenerasi (kemunduran), penyakit jantung dan pembuluh darah, termasuk 

hipertensi tampak mulai menonjol seiring dengan makin tingginya umur 

harapan hidup dan makin meningkatnya kesejahteraan manusia Indonesia 

(Siauw, 1994). 

Prevalensi hipertensi diseluruh dunia diperkirakan sekitar 15-20%, di 

negara-negara maju sekitar 10-20%, di Asia diperkirakan sekitar 8-18%. 

Penelitian ini, epidemiologi membuktikan bahwa tingginya tekanan darah 

berhubungan erat dengan angka penyakit jantung. Pengamatan pada populasi 

menunjukkan bahwa penurunan tekanan darah dapat menurunkan terjadinya 

penyakit jantung (Karyadi, 2002). 

Berdasarkan hasil penelitian di instalasi rawat inap RSUD Dr. 

Soetomo Surabaya tahun 2006 pada penderita hipertensi dengan komplikasi. 

Persentase kejadian DRPs kategori terapi obat yang tidak perlu sebesar 5,56%. 

Sedangkan untuk obat salah sebesar 12,04% (Anonim, 2006). 
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Rumah sakit yang di pilih adalah RSUD Sukoharjo dengan alasan di 

rumah sakit tersebut banyak pasien yang menderita hipertensi. Berdasarkan 

catatan medik di RSUD Sukoharjo penderita hipertensi tahun 2007 sebanyak 

115 pasien dengan ketentuan hipertensi tanpa komplikasi sebanyak 66 pasien, 

dengan komplikasi sebanyak 49 pasien dan meninggal 6 pasien. Berdasarkan 

uraian di atas perlu dilakukan penelitian pada pengobatan hipertensi pasien 

rawat inap di RSUD Sukoharjo terhadap kemungkinan terjadinya Drug 

Related Problems yang meliputi obat salah dan terapi obat yang tidak perlu. 

Penelitian ini mempunyai manfaat sebagai masukan untuk distribusi rumah 

sakit dan dunia pendidikan bahwa kasus DRPs sangat banyak. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah maka dapat dirumuskan suatu 

permasalahan sebagai berikut :  

Seberapa besarkah angka kejadian DRPs dan persentasenya pada 

pasien hipertensi di instalasi rawat inap Rumah Sakit Umum Daerah 

Sukoharjo  tahun 2007 meliputi Obat salah dan Terapi obat yang tidak perlu? 
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C. Tujuan Penelitian 

Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengidentifikasi jenis-jenis 

DRPs yang potensial terjadi pada penderita hipertensi pasien rawat inap di 

Rumah Sakit Umum Daerah Sukoharjo tahun 2007 dengan kategori :  

a. Obat salah 

b. Terapi obat yang tidak perlu 

 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Pharmaceutical Care 

Direktorat Jendral pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan dalam 

lokakaryanya di Jakarta Agustus 2003 tentang Standar Pelayanan 

Kesehatan di rumah sakit menetapkan konsep Pharmaceutical Care 

sebagai azas pelayanan kefarmasian. Pharmaceutical Care adalah 

tanggung jawab profesi terhadap penggunaan atau terapi obat yang 

digunakan untuk mencapi outcome tertentu yang dapat meningkatkan 

kualitas hidup pasien. Sedangkan outcome yang diharapkan antara lain :  

a. Pasien sembuh dari penyakit  

b. Eliminasi atau pengurangan gejala-gejala yang ada  

c. Memperlambat atau menekan perkembangan suatu penyakit 

d. Mencegah timbulnya penyakit atau gejala penyakit (Rovers et al, 

2003). 

Tujuan pelayanan farmasi di rumah sakit adalah pelayanan farmasi 

yang paripurna agar dapat tepat pasien, tepat obat, tepat cara pemakaian, 
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tepat kombinasi, tepat waktu pemberian dan tepat harga sehingga 

didapatkan pengobatan yang efektif, efisien, aman, rasional, dan 

terjangkauan. 

Pharmaceutical Care adalah salah satu elemen penting dalam 

pelayanan kesehatan dan selalu berhubungan dengan elemen lain dalam 

bidang kesehatan. Farmasi dalam kaitannya dengan Pharmaceutical care 

harus memastikan bahwa pasien mendapatkan terapi obat yang tepat, 

efisien, dan aman. Hal ini melibatkan tiga fungsi umum yaitu :  

a. Mengidentifikasikan potensial dan aktual Drug Related Problems. 

b. Memecahkan/mengatasi aktual Drug Related Problems. 

c. Mencegah terjadinya potensial Drug Related Problems (Rovers et al, 

2003). 

 

2. Drug Related Problems  

Drug Related Problems (DRPs) merupakan suatu kejadian yang 

tidak diharapkan dari pengalaman pasien atau diduga akibat terapi obat 

sehingga potensial mengganggu keberhasilan penyembuhan yang 

dikehendaki (Cipolle et al, 1998). 

DRPs aktual adalah DRPs yang sudah terjadi sehingga harus 

diatasi dan dipecahkan. DRPs potensial adalah DRPs yang kemungkinan 

besar dapat terjadi dan akan dialami oleh pasien apabila tidak dilakukan 

pencegahan (Rovers et el, 2003). 
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Farmasi sebagai profesi yang bertanggung jawab dalam terapi obat 

harus dapat mengidentifikasi, mengatasi atau mencegah terjadinya DRPs. 

Ada 2 komponen primer DRPs (Cipolle et al, 1998) yaitu :  

1. Kejadian atau resiko yang tidak diharapkan yang dialami oleh pasien, 

kejadian ini dapat diakibatkan oleh kondisi ekonomi, psikologi, 

fisiologis, dan sosiokultural pasien. 

2. Ada hubungan atau diduga ada hubungan antara kejadian yang tidak 

diharapkan yang dialami oleh pasien dengan terapi obat. Hubungan 

tersebut adalah konsekuensi terapi obat sebagai penyebab atau diduga 

sebagai penyebab kejadian yang tidak diharapkan atau dibutuhkannya 

terapi obat untuk mengatasi atau mencegah kejadian tersebut. 

DRPs dapat diatasi atau dicegah ketika penyebab dari masalah 

tersebut dipahami dengan jelas. Dengan demikian perlu untuk 

mengidentifikasi dan mengkategorikan DRPs dan penyebabnya menurut 

standar disajikan dalam tabel 1 :  
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Tabel 1 jenis-jenis DRPs dan penyebabnya :  

DRPs Kemungkinan Kasus pada DRPs 
Terapi obat tambahan  - Pasien dengan kondisi terbaru membutuhkan terapi obat yang 

terbaru. 
- Pasien yang kronik membutuhkan lanjutan terapi obat 
- Pasien dengan kondisi kesehatan yang membutuhkan kombinasi 

farmakoterapi untuk mencapai efek sinergis atau potensiasi 
- Pasien dengan resiko pengembangan kondisi  
- Kesehatan baru dapat dicegah dengan penggunaan terapi 

prophylactic drug atau premedication 
Terapi obat yang tidak perlu  - Pasien yang mendapatkan obat yang tidak tepat indikasi  

- Pasien yang toksik karena obat atau hasil pengobatan  
- Pengobatan pada pasien pengkonsumsi obat, alkohol, dan rokok 
- Pasien dalam kondisi pengobatan yang lebih baik diobati dengan 

non drug theraphy 
- Pasien dengan multiple drug untuk kondisi dimana hanya single 

drug therapy dapat digunakan 
- Pasien dengan terapi obat untuk penyembuhan dapat menghindari 

reaksi yang merugikan dengan pengobatan lainnya. 
Salah obat - Pasien dimana obatnya tidak efektif  

- Pasien alergi  
- Pasien penerima obat yang paling tidak efektif untuk indikasi 

pengobatan  
- Pasien dengan faktor resiko pada kontra indikasi penggunaan obat 
- Pasien menerima obat efektif  tetapi least costly 
- Pasien menerima obat efektif  tetapi tidak aman  
- Pasien yang terkena infeksi resistensi terhadap obat yang digunakan  

Dosis terlalu rendah  - Pasien menjadi sulit disembuhkan dengan terapi obat yang 
digunakan  

- Pasien menerima kombinasi produk yang tidak perlu dimana single 
drug dapat memberikan pengobatan yang tepat  

- Dosis yang digunakan terlalu rendah untuk menimbulkan respon  
- Konsentrasi obat dalam serum pasien dibawah range teraupeutik 

yang diharapkan 
- Waktu prophylaxis (pre-sureical) antibiotic diberikan terlalu cepat 
- Dosis dan flexibility tidak tepat untuk pasien  
- Terapi obat berubah sebelum teraupetik percobaan cukup untuk 

pasien 
Reaksi obat yang merugikan - Pemberian obat terlalu cepat 

- Pasien alergi  
- Pasien dengan faktor resiko yang berbahaya bila obat digunakan  
- Ketersediaan dari obat yang menyebabkan interaksi dengan obat 

lain atau makanan pasien 
- Efek dari obat dapat diubah substansi makanan pasien  
- Efek dari obat diubah enzyme inhibitor atau inductor dari obat lain 
- Efek dari obat diubah dengan pemindahan obat dari binding-site 

oleh obat lain 
- Hasil laboratorium dapat berubah karena gangguan obat lain  

Dosis terlalu tinggi  - Dosis terlalu tinggi  
- Konsentrasi obat dalam serum pasien diatas therapeutic range obat 

yang diharapkan  
- Dosis obat meningkat terlalu cepat  
- Obat, dosis, rute perubahan formulasi yang tidak tepat 
- Dosis dan interval flexibility tidak tepat  

Kepatuhan  - Pasien tidak menerima aturan pemakaian, obat yang tepat 
(penulisan, ahli obat, pemberian, pemantauan). 

- Pasien tidak menuruti (ketaatan) rekomendasi yang diberikan untuk 
pengobatan 

- Pasien tidak mengambil obat yang diresepkan karena harganya 
mahal 

- Pasien tidak mengambil beberapa obat yang diresepkan karena 
kurang mengerti 

- Pasien tidak mengambil beberapa obat yang diresepkan secara 
konsisten karena merasa sudah sehat. 

 (Cipolle et al, 1998) 
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3. Hipertensi 

Hipertensi adalah tekanan darah sistolik sama dengan atau lebih 

tinggi dari 160 mmHg atau tekanan diastolic sama dengan atau lebih tinggi 

dari 95 mmHg, sedangkan tekanan darah seseorang dikatakan normal bila 

nilai tekanan darahnya kurang dari 140/90 mmHg (Siauw, 1994). 

Menurut WHO (World Halth Organization) tidak tergantung pada 

usia, pada keadaan istirahat batas normal teratas untuk tekanan sistolik 

adalah 160 mmHg, tekanan diastole 95 mmHg. Daerah batas yang harus 

diamati adalah systole terletak antara 140 – 160 mmHg, tekanan diastole 

antara 90 – 95 mmHg (Mutschler, 1991). 

Tekanan darah tinggi oleh WHO didefinisikan sebagai tekanan 

yang selalu lebih dari 160/95 mmHg dalam keadaan istirahat. Sedangkan 

tekanan darah normal menurut WHO adalah rentang tekanan sistolik 100 – 

140 mmHg dan tekanan diastole sebesar 60 – 90 mmHg (Pattel, 1998). 

1. Klasifikasi Hipertensi 

The seventh of Joint Nasional Committee On Prevention, 

Detection, Evaluation and Treatment of High Blood Pressure yaitu 

Badan peneliti di Amerika serikat (USA) yang lebih dikenal dengan 

sebutan JNC VII, menentukan klasifikasi tekanan darah orang dewasa 

umur lebih dari 18 tahun yang dapat dilihat pada tabel 2 : 
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Tabel 2. Klasifikasi tekanan darah orang dewasa umur lebih dari 18 
tahun 

No. Klasifikasi Tekanan Darah  (mmHg) 
1. Normal < 120 / 80 
2. Prehipertensi 120-139 /80-89 
3. Hipertensi stage I 140-159 / 90-99 
4. Hipertensi stage II � 160 / � 100 

     
               (JNC VII) 

2. Penyebab Hipertensi 

Berdasarkan penyebabnya hipertensi dibagi menjadi 2 golongan yaitu : 

a. Hipertensi Primer (Esensial) 

Hipertensi primer adalah penyakit hipertensi yang tidak 

atau belum diketahui penyebabnya. Maka pengobatannya ditujukan 

pada pengendalian tekanan darah (Siauw, 1994). 

Faktor yang menyebabkan hipertensi primer atau esensial 

antara lain : 

1). Usia 

2). Jenis kelamin dan keturunan 

3). Stress psikologis, sosial, pekerjaan 

4). Konsumsi garam, alkohol, kopi berlebihan 

5). Obesitas 

6). Lemak 

7). Gaya hidup yang lebih banyak duduk (Pattel, 1998). 

b. Hipertensi Sekunder 

Hipertensi sekunder adalah hipertensi yang diketahui 

penyebabnya. Hipertensi ini sebagai akibat suatu penyakit, kondisi 
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dan kebiasaan. 10 % penderita disebabkan oleh hipertensi ini 

(Siauw, 1994). 

Faktor yang menyebabkan hipertensi sekunder antara lain : 

1). Penyakit atau gangguan fungsi ginjal 

2). Pil kontrasepsi atau obat-obat lain. 

3). Kelainan hormon termasuk yang terkait dengan kelenjar     

adrenal, keracunan timbal, dan kadmium. 

4). Malformasi bawaan pada pembuluh darah tertentu. 

5). Tumor  di otak 

6). Cidera pada kepala (Siauw, 1994). 

3. Gejala Hipertensi 

Gejala hipertensi yang khas tidak ada, ada kalanya pasien 

menderita nyeri kepala pada pagi  hari sebelum bangun tidur dan nyeri 

ini akan lenyap setelah bangun. Gangguan ini hanya dikenal dengan 

pengukuran tensi dan ada kalanya dengan pemeriksaan mata 

(Widjajanti, 1998). 

Gejala yang sering menyertai hipertensi meliputi nyeri kepala, 

kelelahan dan epitaksis. Dalam kenyataannya ini merupakan gejala 

terlazim yang mengenai kebanyakan pasien yang mencari pertolongan 

medis. Tetapi pasien dengan nyeri kepala pagi dini hari (yang biasa 

membangunkan pasien) bisa menderita hipertensi penyerta        

(Chung, 1995). 

 



 11 

Gejala umum yang kadang dirasakan sebelumnya antara lain : 

a.   Sakit kepala terutama pada waktu bangun tidur dan hilang sendiri     

setelah beberapa jam. 

b. Kemerahan pada wajah 

c. Cepat capek 

d. Rasa pegal dan tidak nyaman pada tengkuk 

e. Berdebar atau detak jantung terasa cepat (Karyadi, 2002). 

4. Pengobatan Hipertensi  

Hipertensi sebenarnya tidak dapt disembuhkan tetapi harus selalu 

dikontrol atau dikontrol, mengobati hipertensi memang harus dimulai 

dengan modifikasi gaya hidup yang sehat dan apabila hal ini tidak berhasil 

maka mulai diberikan obat. 

Banyak penelitian yang melaporkan pentingnya terapi hipertensi 

sampai terkontrol dengan baik dan stabil. Manfaat utama dari pengobatan 

dan perawatan hipertensi adalah mencegah terjadinya komplikasi dari 

hipertensi yang lebih fatal seperti stroke, gagal jantung dan kerusakan 

ginjal. 

Pengobatan hipertensi diperlukan kerjasama yang baik antara 

dokter dengan pasien dalam menjalankan program-program pengobatan. 

Respon yang kurang baik terhadap terapi obat anti hipertensi dan 

kegagalan terapi dipengaruhi oleh beberapa faktor (Karyadi, 2002) antara 

lain :  
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1. Ketidakpatuhan penderita : biaya pengobatan yang tidak terjangkau, 

instruksi tidak jelas, efek samping obat dair faktor pemberian yang 

tidak praktis. 

2. Obat anti hipertensi sendiri : dosis harian rendah, kombinasi obat yang 

tidak cocok, terjadinya toleransi, interaksi dengan obat lain. 

3. Adanya kondisi lain : obesitas, asupan gram berlebihan, asupan 

alkohol berlebih, retensi cairan, kerusakan ginjal progresif, kurang 

pemberian diuretic, hipertensi maligna. 

4. Hipertensi sekunder 

5. Pseudo hipertensi  

Secara umum pengobatan hipertensi dibedakan atas pendekatan 

non farmakologis yaitu dengan mengubah gaya hidup dan pendekatan 

farmakologis yaitu dengan obat (Karyadi, 2002). 

1. Pendekatan non farmakologi  

Pendekatan non farmakologi merupakan penangan awal 

sebelum penambahan obat-obat hipertensi. Pada pasien hipertensi yang 

terkontrol pendekatan non farmakologi dapat membantu pengurangan 

dosis obat pada sebagian penderita. Modifikasi gaya hidup merupan 

hal yang penting karena berperan dalam keberhasilan penanganan  

hipertensi (Karyadi, 2002). 
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Pengobatan non farmakologi untuk hipertensi meliputi :  

a. Menjaga berat badan  

Berat badan dan Indeks Masa Tubuh (IMT) berkolerasi 

langsung dengan tekanan darah, terutama tekanan darah sistolik. 

Resiko relatif tinggi untuk menderita hipertensi pada orang-orang 

gemuk 5 x lebih tinggi dibandingkan dengan seorang yang berat 

badannya normal (Karyadi, 2002). 

b. Diet 

Mengurangi pemasukan garam sampai mak 2-9 sehari guna 

mengurangi volume darah. Pengurangan dari setiap garam sehari 

dapat menghasilkan penurunan tensi 1 mmHg. Begitu pula 

berpantang makanan yang mengandung kolesterol untuk 

membatasi resiko atherosclerosis (Tjay dan Raharja, 2002). 

c. Berhenti merokok  

Merokok mempertinggi resiko kematian pasien-pasien 

hipertensi akibat atherosclerosis dan infark jantung. Hal ini 

disebabkan karbonmonoksida dalam asap mengikat hemoglobin 

darah hingga tak dapat mengangkut oksigen lagi, ditambah pula 

dengan efek vasokonstriksi dari nikotin (Tjay dan Raharja, 2002). 

d. Olahraga teratur 

Olahraga teratur bermanfaat untuk menurunkan tekanan 

darah menjaga berat badan normal, dan menjaga kebugaran tubuh 

pada penderita hipertensi olahraga seperti jogging, jalan kaki, 
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bersepeda, berenang, sangat baik daripada olahraga angkat beban. 

Dianjurkan untuk melakukan olahraga teratur minimal 3x 

seminggu (Karyadi, 2002). 

e. Menurunkan stress  

Stres dapat meningkatkan tekanan darah untuk sementara 

waktu dan bila stress sudah hilang tekanan darah bisa normal 

kembali (Karyadi, 2002). 

2. Pendekatan Farmakologi  

Upaya pengobatan pada penderita hipertensi harus dilakukan 

karena tekanan darah yang tinggi dapat menurunkan usia harapan 

hidup. Penurunan tekanan darah akan menurunkan angka kematian 

(mortalitas) dan angka kesakitan (morbiditas), obat-obat antihipertensi 

mempunyai persyaratan sebagai berikut : 

a. Efektif  

b. Dapat diduga 

c. Efek samping minimal 

d. Pemakaian jangka panjang aman  

e. Murah  

Obat-obat yang digunakan untuk terapi hipertensi mempunyai 

mekanisme kerja yang bermacam-macam (Tjay dan Raharja, 2002) 

diantaranya :  

a. Meningkatkan pengluaran air dari tubuh : diuretika  

b. Memperlambat kerja jantung : beta bloker  
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c. Memperlebar pembuluh : vasodilator langsung, antagonis kalsium, 

penghambat ACE dan AT II-bloker. 

d. Menstimulasi system syaraf pusat : alfa 2-agonis. 

Adapun macam-macam obat hipertensi yang digunakan sekarang :  

a. Diuretika  

Obat-obat ini mempertinggi pengeluaran garam dan air, 

sehingga volume darah dan TD menurun. Di samping itu diperkirakan 

adanya khasiat langsung terhadap dinding pembuluh, yaitu dengan 

turunnya kadar natrium, maka dinding menjadi lebih kebal terhadap 

noradrenalin hingga daya tahannya berkurang (Tjay dan Raharja, 

2002). 

Diuretik juga membantu dilatasi pembuluh-pembuluh darah, 

efek samping yang timbul adalah ikut terbuangnya kalsium. Pemberian 

obat diuretic biasanya disertai dengan suplemen kalsium untuk 

menahan kalsium agar tidak terjadi hipokalemia. Diuretic efektif 

digunakan pada orang-orang dengan obesitas, orang tua dan orang-

orang dengan gagal jantung atau gagal ginjal kronis.  

Golongan obat diuretika antara lain : Spironolakton, 

Furosemida, dan Hidroklortiazida. 

b. Alfa-bloker (Antagonis Adrenoreseptor) 

Reseptor ini memblok reseptor alfa adrenergic yang terdapat di 

otot polos pembuluh (dinding) khususnya dipembuluh kulit dan 
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mukosa. Bila reseptor ini diduduki oleh nonadrenalin otot polos akan 

menciut (Tjay dan Raharja, 2002). 

Golongan obat alfa bloker ini antara lain : prazosin, doxazosin, 

terazosin, indoramin (Anonim, 2000). 

c. Beta-bloker  

Khasiat utamanya adalah anti adrenergic dengan jalan 

menempati secara bersaing dengan reseptor B. adrenergic. Hal ini 

menyebabkan peniadaan atau penurunan kuat aktivitas adrenalin dan 

nonadrenalin (NA) (Tjay dan Raharja, 2002). 

Obat-obat penghambat adrenoreseptor beta (beta-bloker) 

menghambat adrenoreseptor beta dijantung, pembuluh darah perifer, 

bronkus, pankreas, dan hati. Golongan obat ini adalah propanolol, 

labetalol, pindolol, dan asebutolol (Anonim, 2000). 

d. Calsium Channel Blocker (CCB)  

Mekanisme kerjanya adalah mengurangi masuknya ion kalsium 

melalui kanal kalsium lambat ke dalam sel otot polos, otot jantung dan 

saraf. Berkurangnya kadar kalsium bebas di dalam sel menyebabkan 

berkurangnya kontraksi otot polos, pembuluh darah, kontraksi otot 

jantung (inotropik negatif), pembentukan, dan konduksi impuls dalam 

jantung (kronotropik dan dromotropik negatif) (Anonim, 2000). 

Efek samping yang umum terjadi adalah gangguan lambung-

usus, hipotensi (penurunan tekanan darah) akibat vasodilatasi 

(pelebaran pembuluh darah). Pemberian obat golongan ini tidak 
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dianjurkan pada keadaan hipertensi karena beresiko terjadinya 

serangan angina dan infark jantung. Golongan ini bekerja lama dan 

digunakan untuk pengobatan awal hipertensi. Golongan obat CCB 

antara lain nifedipin, verapamil, dan diltiazem (Karyadi, 2002).  

e. ACEI (Angiostensin Converted Enzyme Inhibitor) 

Obat ini berfungsi menurunkan tekanan darah dengan 

melebarkan arteri, efektif dalam menghambat ACE dalam 

pembentukan angiostensin II yang berdaya vasokonstriksi kuat. 

Tekanan darah akan turun disertai pengurangan retensi tahanan 

pembuluh darah. Obat golongan ini tidak manjur jika digunakan 

bersama-sama dengan obat diuretic dan beta bloker (Siauw, 1994). 

Efek sampiang yang biasa timbul antara lain batuk, mual, 

muntah, diare, hipotensi pada penderita yang mendapat diuretik, hiper 

kalemia pada penderita dengan gangguan fungsi ginjal, serta kelainan 

kulit seperti angioedema, urtikaria (seperti biduran). Golongan obat 

penghambat ACE antara lain kaptopril, enaloprilmaleat, ramipril, 

kurnapril, dan lisinopril (Karyadi, 2002). 

f. Angiostensin II Antagonis  

Sifat obat ini mirip dengan penghambat ACE obat-obat 

golongan ini menghambat pemecahan bradikinin dan kinin-kinin 

lainnya, sehingga tidak menimbulkan batuk kering yang mengganggu 

terapi dengan penghambat ACE. Obat-obat golongan ini berguna untuk 
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pasien yang harus menghentikan penghambat ACE akibat batuk yang 

persisten (Anonim, 2000). 

g. Vasodilator langsung  

Vasodilator adalah zat-zat yang berkhasiat vasodilatasi 

langsung terhadap arteriole dengan menurunkan tekanan darah tinggi 

(Tjay dan Raharja, 2002).  

Efek samping pemberian obat ini antara lain retensi cairan 

tubuh, gangguan saluran cerna, takikardi (peningkatan denyut jantung), 

serta tidak boleh diberikan pada penderita dengan gangguan pembuluh 

darah aorta, gangguan ginjal berat. Obat golongan ini antara lain 

hidralazin, nitrogliserin, minorksidil, diazoksida, natirum nitroprusid 

(Karyadi, 2002). 

Pada penderita hipertensi  tanpa komplikasi obat hipertensi 

yang paling efektif adalah Thiazid (HCT) dengan mekanisme kerja 

menurunkan resistensi air sehingga dapat menurunkan tekanan darah. 
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5. Pedoman Terapi  

Perubahan Gaya Hidup 

� 
Tekanan Darah di Atas Target ( � 140/90 mmHg ) 

� 
Mulai dengan Obat Hipertensi 

 

Hipertensi Tanpa Komplikasi     Indikasi Mutlak 

         � 
Hipertensi Stage I    Hipertensi Stage II             1. Diabetes Melitus  

(SBP 140-159, DBP 90-99 mmHg)  (SBP � 160, DBP � 100 mmHg)                Terapi dengan  

Terapi diuretic, apabila tidak tercapai  Terapi kombinasi diuretik dengan           ACEIs, CCBs, Beta 

ACEIs, CCBs, PSA, Alfa Bloker, Beta Bloker ACEIs atau ( CCBs, PSA, Alfa Bloker,    Bloker atau Deuretik 

atau kombinasi     Beta Bloker)           2.  Gagal Jantung 

                                                    Terapi  dengan ACEIs 

                  CCBs, Beta Bloker atau                                      

                   Deuretik 

          3. Infark Miokard  

Terapi ACEIs atau Beta     

Bloker 

5. Stroke 

Terapi dengan Deuritik 

atau ACEIs 

 

 

� 
Tekanan darah di atas target 

� 
Optimasi dosis atau penambahan Antihipertensi lain yang berbeda golongan, 

konsultasi dengan spesialis Hipertensi 

 

Gambar 1. Algoritme Pengobatan Hipertensi (JNC VII) 

 


