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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Hipertensi merupakan penyakit yang berkaitan dengan penurunan usia 

harapan hidup dan sering diderita manusia di belahan dunia yang dapat 

menyebabkan komplikasi seperti stroke, gagal jantung, gagal ginjal, diabetes 

melitus dan infark miokard (Martin, 2008). Prevalensi hipertensi di Indonesia 

masih tinggi, maka dibutuhkan usaha untuk menekannya. Usaha yang dilakukan 

yaitu dengan pengobatan yang tepat sehingga tekanan darah dapat terkontrol ke 

tingkat normal (Herdanto, 2010). 

Prevalensi hipertensi di Amerika tahun 1999-2000 menurut National Health 

and Nutrition Examination Survey (NHNES III) paling sedikit 30% pasien 

hipertensi tidak menyadari kondisi mereka, dan hanya 31% pasien yang diobati 

mencapai target tekanan darah yang diinginkan di bawah 140/ 90 mmHg. Di 

Indonesia, dengan tingkat kesadaran kesehatan yang lebih rendah, kemungkinan 

terjadinya hipertensi lebih besar (Muchid et al., 2006). Berdasarkan penelitian 

yang dilakukan di instalasi rawat inap RSU Dr. Saiful Anwar Malang pada 

periode April-Mei 2005 penderita dengan komplikasi sebesar 51,6%, yaitu 

retinopati dan atau gangguan ginjal (Suyono & Lyswanti, 2006). 

 Berdasarkan Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) pada tahun 2007 

yang dilakukan di Indonesia menunjukkan bahwa proporsi penyebab kematian 

tertinggi yaitu penyakit kardiovaskuler sebesar 31,9% termasuk di dalamnya 

penyakit hipertensi sebesar 6,8% dan stroke sebesar 15,4% (Rahajeng & 

Tuminah, 2007). Penelitian yang dilakukan di Poliklinik RSUD Dr. M. Djamil, 

Padang periode Januari-Desember 2011 didapatkan 277 pasien hipertensi tanpa 

penyakit penyerta dan sebanyak 103 pasien hipertensi dengan penyakit penyerta. 

Pasien hipertensi dengan penyakit penyerta sebanyak 103 pasien, meliputi 63 

pasien dengan diabetes melitus, 13 pasien dengan PJK (Penyakit Jantung 

Koroner), 13 pasien dengan stroke, 7 pasien dengan gagal jantung, 4 pasien 

dengan pasca infark miokard dan 3 pasien dengan gagal ginjal kronik. Obat 
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antihipertensi yang sering digunakan yaitu Hidroklortiazid (35,5%), Captopril 

(26,2%), Valsartan (20,6%), Amlodipin (15,2%) dan obat antihipertensi lain 

(2,5%) (Fitrianto et al., 2014). Hasil penelitian di instalasi Rawat Inap RSUD 

Kota Salatiga tahun 2008 pada 100 pasien dengan 296 jenis obat disimpulkan 

sebanyak 168 kasus (56,76%) pasien dengan pemilihan obat yang tidak tepat 

(Puspitawati, 2009). Menurut Setiawardani (2007) hasil evaluasi antihipertensi 

pada pasien hipertensi geriatri di RSUP Dr. Sardjito periode Januari-Desember 

2006 menunjukkan tepat indikasi 91,84%, tepat dosis 89,77%, tepat pasien 

94,32% dan tepat obat 84,09% dengan penggunaan obat antihipertensi paling 

banyak golongan ACEI. 

Penggunaan obat yang tepat untuk penderita hipertensi komplikasi 

diperlukan agar pengobatan menjadi efektif. Penggunaan obat yang tidak efektif 

dapat mengakibatkan kegagalan terapi. Tingginya angka kejadian ketidaktepatan 

pemilihan obat menuntut adanya berbagai upaya untuk meningkatkan pelayanan 

kesehatan. Evaluasi ketepatan pemilihan obat perlu dilakukan agar tercapai tujuan 

terapi yaitu menurunkan morbiditas dan mortalitas kardiovaskular (Gunawan et 

al., 2008). Dampak negatif dari pemilihan obat antihipertensi yang tidak tepat 

sangat luas dan kompleks, yang dapat mengakibatkan tekanan darah sulit 

dikontrol dan menyebabkan penyakit lainnya seperti serangan jantung, stroke dan 

penyakit ginjal (Chobanian et al., 2003). 

Tempat penelitian dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi 

karena merupakan rumah sakit rujukan tertinggi di daerah Surakarta. Hipertensi 

merupakan salah satu penyakit dengan angka kejadian yang cukup tinggi di 

RSUD Dr. Moewardi Surakarta. Menurut bagian rekam medik, hipertensi 

menduduki peringkat ketiga terbanyak pada pasien rawat inap tahun 2014 

sebanyak 923 pasien. Sehingga lebih mendorong peneliti melakukan penelitian 

untuk mengetahui ketepatan penatalaksanaan terapi yang diberikan kepada pasien 

hipertensi di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi. Hasil penelitian 

diharapkan dapat digunakan sebagai dokumentasi dan sebagai bahan evaluasi 

terhadap pelayanan baik oleh dokter maupun farmasis dan untuk meningkatkan 

pelayanan kesehatan. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang diteliti 

meliputi, apakah peresepan antihipertensi Pada pasien hipertensi komplikasi di 

instalasi Rawat Inap RSUD Dr. Moewardi Surakarta tahun 2014 sudah tepat 

dosis, tepat pasien dan tepat obat? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Mengetahui kerasionalan peresepan obat antihipertensi pada pasien 

hipertensi komplikasi di RSUD Dr. Moewardi Surakarta tahun 2014 memenuhi 

kriteria tepat dosis, tepat pasien dan tepat obat. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Definisi Hipertensi dan Etiologi 

Hipertensi merupakan silent killer yang dikenal sebagai penyakit 

kardiovaskuler, dengan meningkatnya tekanan darah dan gaya hidup yang tidak 

seimbang dapat meningkatkan faktor resiko munculnya berbagai penyakit seperti 

gagal jantung, stroke (untuk otak) dan gagal ginjal (Muchid et al., 2006). 

Seseorang dikatakan hipertensi apabila tekanan darah sistolik ≥140 mmHg dan 

diastolik ≥90 mmHg (Mansjoer et al., 2001). Hipertensi menyebabkan perubahan 

pada pembuluh darah yang dapat mengakibatkan tingginya tekanan darah. 

Penyelidikan pada epidemiologis membuktikan bahwa tingginya tekanan darah 

berhubungan erat dengan morbiditas dan mortalitas penyakit kardiovaskuler 

(Sukandar, 2008). 

2. Klasifikasi Penyakit Hipertensi 

Seventh Report of the Joint National Commite on Prevention Detection, 

Evaluation and Treatment of High Blood Pressure (JNC VII 2003) merupakan 

suatu badan penelitian di Amerika Serikat yang menentukan klasifikasi tekanan 

darah untuk  usia 18 tahun atau lebih, didasarkan pada tekanan darah rata-rata 

pengukuran dua kali atau lebih. 
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Tabel 1. Klasifikasi tekanan darah untuk usia 18 tahun atau lebih berdasarkan JNC VII, 
2003 

No Klasifikasi Tekanan Sistolik 
(mmHg) 

Tekanan Diastolik (mmHg) 

1 Normal <120  <80 
2 Prehipertensi 120-139  80- 89 
3 Hipertensi   
 Tingkat 1 140- 159          90- 99 
 Tingkat 2 >160                >100 

(Chobanian et al., 2003) 
Klasifikasi etiologi hipertensi: 

a. Hipertensi esensial (primer)  

Hipertensi primer merupakan hipertensi yang penyebabnya tidak diketahui. 

Lebih dari 95% kasus hipertensi masuk dalam kelompok ini. Hipertensi esensial 

dapat disebabkan oleh multifaktor (faktor genetik dan lingkungan). Faktor genetik 

dapat mempengaruhi hiperaktivitas susunan saraf simpatis, sistem renin-

angiotensin, ekskresi Na, peningkatan Na dan Ca intraseluler. Faktor lingkungan 

dapat berupa, obesitas, alkohol dan merokok (Mansjoer et al., 2001). 

b. Hipertensi sekunder 

Hipertensi yang penyebabnya diketahui 5% kasus hipertensi masuk dalam 

kelompok ini. Penyebab spesifiknya antara lain, penggunaan estrogen, penyakit 

ginjal, hipertensi vaskular renal (penyakit ginjal), hipertensi endokrin, dan obat 

(Mansjoer et al., 2001) 

1) Hipertensi renal merupakan hipertensi akibat lesi pada arteri ginjal sehingga 

dapat menyebabkan hipoperfusi ginjal. 

2) Hipertensi endokrin dapat terjadi akibat kelainan korteks adrenal 

(aldoteronisme primer dan chusing syndrome), tumor dimedula adrenal. 

Penyakit lain yang dapat menimbulkan hipertensi adalah tumor otak, stress 

akut dan polisitemia. 

3) Beberapa obat misalnya, kontrasepsi hormonal, kortikosteroid, kokain, 

simpatomimetik, siklosporin dan eritropoetin (Bustami & Setiawati, 2000). 

3. Komplikasi Hipertensi 

Tekanan darah tinggi dalam jangka panjang apabila tidak diobati dan 

ditanggulangi akan menyebabkan kerusakan arteri di dalam tubuh sampai organ-

organ dari arteri yang mendapat suplai darah. Komplikasi dari hipertensi, 
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termasuk rusaknya organ tubuh seperti jantung, ginjal, stroke, miokard infark dan 

diabetes melitus (Muchid et al., 2006).  

Pada jantung, dapat terjadi hipertrofi ventrikel kiri sampai dengan gagal 

jantung. Pada otak dapat terjadi stroke, karena pecahnya pembuluh darah serebral. 

Pada ginjal dapat menyebabkan penyakit ginjal kronik sampai gagal ginjal dan 

pada mata dapat mengakibatkan retinopati hipersensitif berupa bercak pendarahan 

pada retina serta edema papil nervus optikus (Gunawan et al., 2008). 

4. Diagnosis  

Diagnosis hipertensi tidak dapat ditegakkan dalam satu kali pengukuran, 

hanya dapat ditetapkan setelah dua atau lebih pengukuran dengan posisi duduk 

dan telah beristirahat 5 menit. Pengukuran pertama dilakukan pada kedua sisi 

lengan untuk menghindari kelainan pembuluh darah perifer. Pengukuran tekanan 

darah pada waktu berdiri diindikasikan pada pasien dengan risiko hipotensi 

postural (lanjut usia dan pasien diabetes melitus). Anamnesis yang dilakukan 

meliputi tingkat hipertensi,  lama menderita dan riwayat (Mansjoer et al., 2001). 

5. Strategi Terapi 

Terapi pengobatan tekanan darah tinggi yang direkomendasikan oleh JNC 

VII yaitu < 140/90 mmHg, untuk pasien diabetes < 130/80 mmHg dan pasien 

dengan penyakit ginjal kronis < 130/80 mmHg (Muchid et al., 2006). Tekanan 

darah sistolik berkaitan dengan resiko kardiovaskular dibanding tekanan darah 

diastolik, maka tekanan darah sistolik digunakan sebagai penanda klinis utama 

untuk pengontrolan penyakit pada hipertensi (Sukandar, 2008).  

Terapi farmakologi menggunakan obat-obatan. Pemilihan obat harus 

berdasarkan manfaat, keamanan, kenyamanan pasien dan biaya (Thomas, 2006). 

Pemeriksaan rutin atau deteksi dini diperlukan pada kelompok yang  berisiko 

tinggi hipertensi, misalnya orang dengan diabetes, hipertensi, penyakit 

kardiovaskular, dan penyakit saluran struktural ginjal (KDIGO, 2013). 

Strategi pengobatan hipertensi harus dimulai dengan perubahan gaya hidup 

berupa diet rendah garam, mengurangi konsumsi alkohol, berhenti merokok, 

olahraga teratur dan penurunan berat badan bagi pasien dengan berat badan lebih 

(Gunawan et al., 2008). 
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6. Penatalaksanaan Terapi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 1. Algoritme penatalaksanaan Hipertensi berdasarkan JNC VII 

        (Chobanian et al., 2003) 

Penatalaksanaan hipertensi, ada 2 yaitu: 

a. Terapi nonfarmakologi 

Modifikasi gaya hidup dianjurkan bagi penderita hipertensi untuk 

menurunkan tekanan darah, seperti, penurunan berat badan, mengurangi konsumsi 

garam dan alkohol, olahraga teratur, dan menghentikan kebiasaan merokok. 

Penderita hipertensi dianjurkan untuk modifikasi gaya hidup dan terapi obat 

secara bersamaan (Sukandar, 2008). 

JNC VII menyarankan pola makan DASH (Dietary Approaches to Stop 

Hypertension) yaitu diet yang kaya dengan buah, sayur dan produk susu rendah 

Modifikasi gaya hidup 

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

Awal pemilihan obat

Terapi penyakit tambahan Dengan penyakit tambahan 

Stage I hipertensi 

(SBP 140- 159 or DBP 
90- 99 mmHg) diuretic 
thiazide paling banyak 
digunakan. Bisa juga 
dengan ACEI, ARB, 

Beta bloker, atau 

Stage II hipertensi 

(SBP ≥ 160 or DBP ≥ 100 
mmHg) Kombinasi 2 obat 
paling banyak digunakan 

(biasanya tiazide dan ACEI, 
atau ARB, atau Beta bloker, 

atau CCB) 

Obat untuk dorongan 
indikasi. Obat 

antihipertensi yang lain 
(diuretic, ACEI, ARB, 

Beta bloker, CCB) 
sama- sama dibutuhkan 

Tekanan darah yang dikehendaki tidak tercapai

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



7 
 

lemak dengan kadar total lemak. Natrium yang direkomendasikan < 2,4 g (100 

mEq)/ hari. Aktifitas fisik dapat menurunkan tekanan darah seperti aerobik secara 

teratur paling tidak 30 menit/hari, jogging, berenang, jalan kaki, dan bersepeda. 

Keuntungan dapat terjadi walaupun tanpa disertai penurunan berat badan. Pasien 

diharuskan konsultasi dengan dokter untuk mengetahui jenis olahraga yang 

terbaik terutama untuk pasien dengan kerusakan organ target (Muchid et 

al.,2006). 

b. Terapi farmakologi 

Pengobatan hipertensi pada dasarnya dilakukan secara bertahap. Bila harus 

segera diberikan obat antihipertensi, maka pilihan obat pertama yang diberikan 

umumnya memilih salah satu obat antihipertensi dari lima obat yang ada (diuretik, 

Β-blocker, ACE inhibitor, Antagonis Reseptor angiotensin II, Calcium Channel 

bloker, serta kombinasi obat antihipertensi dalam dosis kecil). Pemilihan obat 

antihipertensi awal berdasarkan pada ada tidaknya indikasi dan kontraindikasi 

(Gunawan et al., 2008). 

1) Diuretik  

Mekanisme kerja obat diuretik yaitu dengan membuang kelebihan cairan 

dan natrium dari sistem peredaran darah melalui air seni, agar beban jantung dapat 

dikurangi. Bila terapi kombinasi diperlukan untuk mengontrol tekanan darah, 

diuretik salah satu obat yang direkomendasikan. Empat subkelas diuretik 

digunakan untuk mengobati hipertensi yaitu thiazid, loop diuretik, agen penahan 

kalium, dan antagonis aldosteron (Gunawan et al., 2008). 

2) Beta bloker 

Obat jenis ini bekerja melalui sistem saraf otonom, memperlambat denyut 

jantung sekalipun tubuh dalam keadaan istirahat, sehingga jumlah darah yang 

dipompa akan berkurang dan menyebabkan tekanan darah menurun. Contoh 

obatnya adalah propanolol, atenolol, betaxolol, acebutolol, metoprolol, bisoprolol 

(Sukandar, 2008). Beta bloker yang mempunyai afinitas yang lebih besar terhadap 

reseptor beta-1 dari pada reseptor beta-2 adalah kardioselektif (Chobanian et al., 

2003). 
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3) ACE inhibitor (Angiotensin Converting Enzyme Inhibitor) 

Mekanisme obat golongan ACE-Inhibitor yaitu menghambat perubahan 

angiotensin I menjadi angiotensin II sehingga mengakibatkan vasodilatasi dan 

penurunan sekresi aldosteron. ACEI merupakan obat lini pertama untuk 

hipertensi. ACEI juga memblok degradasi bradikinin dan merangsang sintesa zat-

zat yang menyebabkan vasodilatasi, termasuk prostaglandin E2 dan prostasiklin. 

Peningkatan bradikinin meningkatkan efek penurunan tekanan darah dari ACEI, 

namun dapat menyebabkan batuk kering. ACE-Inhibitor sering digunakan pada 

hipertensi krisis dan hipertensi dengan gagal jantung kongesti. Interaksinya, 

kombinasi dengan diuretik sebaiknya dihindari, karena dapat mengakibatkan 

hipotensi mendadak (Gunawan et al., 2008). 

4) Antagonis Reseptor angiotensin II (ARB) 

Mekanisme kerja obat golongan ARB yaitu melalui penghambatan produksi 

adrenalin, adrenalin dapat menyebabkan naiknya tekanan darah, sehingga ketika 

produksi adrenalin dihambat maka dapat menurunkan kembali tekanan darah. 

Angitensinogen II dihasilkan dengan melibatkan dua jalur enzim seperti RAAS 

(Renin Angiotensin Aldosterone System) yang melibatkan ACE, dan jalan 

alternatif yang menggunakan enzim lain seperti chymase. Contoh obatnya adalah 

losartan dan valsatran (Sukandar, 2008). 

5) Calcium Channel Bloker (CCB) 

Mekanisme kerja obat golongan CCB adalah menghambat influks kalsium 

pada sel otot polos pembuluh darah miokard. Calcium Channel Bloker (CCB) 

dapat menimbulkan relaksasi ateriol yang terjadi didalam pembuluh darah, 

sedangkan pada vena kurang dipengaruhi. Penurunan resistensi perifer sering 

diikuti dengan reflek takikardi dan vasokontriksi, terutama golongan 

dihidropiridin kerja pendek sedangkan diltiazem dan verapamil tidak 

menimbulkan takikardi karena efek kronotropik negatif langsung pada jantung 

(Gunawan et al., 2008). 
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Tabel 2. Petunjuk Indikasi Hipertensi Komplikasi 

Indikasi Rekomendasi Percobaan Klinis 
Diuretik β- Bloker ACEI ARB CCB Aldosteron 

Antagonis
Gagal jantung ● ● ● ●  ● ACC/AHA Heart Failure Guidline, 

MERIT- HF, COPERNICUS, 
CIBIS, SOLVD, AIRE, TRACE, 
ValHEFT, RALES, CHARM 

Miokard infark  ● ●   ● ACC/AHA Post-MI Guideline, 
BHAT, SAVE, capricorn, 
EPHESUS 

Jantung Koroner ● ● ●  ●  ALLHAT, HOPE, ANBP2, LIFE, 
CONVINCE, EUROPA, INVEST 

Diabetes Melitus ● ● ● ● ●  NKF-ADA Guideline, UKPDS, 
ALLHAT 

Ginjal Kronis   ● ●   NKF Guideline, Captropril Trial, 
RENAAL, IDNT, REIN, AASK 

Pencegahan 
stroke berulang 

●  ●    PROGRESS 

(Chobanian et al., 2003) 

 
E. Landasan Teori 

Hipertensi merupakan silent killer yang dikenal sebagai penyakit 

kardiovaskuler, dengan meningkatnya tekanan darah dan gaya hidup yang tidak 

seimbang dapat meningkatkan faktor resiko munculnya berbagai penyakit seperti 

gagal jantung, stroke (untuk otak) dan gagal ginjal (Muchid et al., 2006). Data 

lain diperoleh dari JNC VII tahun 2003 evaluasi ketepatan dosis dan obat pada 

pasien komplikasi 16,7% dinyatakan tepat sedangkan 83,3% tidak tepat 

(Chobanian et al., 2003). 

Berdasarkan Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) pada tahun 2007 yang 

dilakukan di Indonesia menunjukkan bahwa proporsi penyebab kematian tertinggi 

yaitu penyakit kardiovaskuler sebesar 31,9% termasuk didalamnya penyakit 

hipertensi sebesar 6,8% dan stroke sebesar15,4% (Rahajeng & Tuminah, 2007). 

Penelitian yang dilakukan di Poliklinik RSUD Dr. M. Djamil Padang 

periode Januari-Desember 2011 didapatkan 277 pasien hipertensi tanpa penyakit 

penyerta dan sebanyak 103 pasien hipertensi dengan penyakit penyerta. 

Komposisi dari 103 pasien hipertensi dengan penyakit penyerta. Uraian dari 103 

pasien hipertensi dengan penyakit penyerta yaitu 63 pasien dengan diabetes 

melitus, 13 pasien dengan PJK (Penyakit Jantung Koroner), 13 pasien dengan 

stroke, 7 pasien dengan gagal jantung, 4 pasien dengan pasca infark miokard dan 

3 pasien dengan gagal ginjal kronik. Obat antihipertensi yang sering digunakan 
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yaitu Hidroklortiazid (35,5%), Captopril (26,2%), Valsartan (20,6%), Amlodipin 

(15,2%) dan obat antihipertensi lain (2,5%) (Fitrianto et al., 2014).  

Penelitian yang dilakukan di instalasi Rawat Inap RSUD Kota Salatiga 

tahun 2008 pada 100 pasien dengan 296 jenis obat disimpulkan sebanyak 168 

kasus (56,76%) pasien dengan pemilihan obat yang tidak tepat(Puspitawati,  

2009). Menurut setiawardani, 2007 evaluasi antihipertensi pada pasien hipertensi 

geriatri di RSUP Dr. Sardjito periode Januari-Desember 2006 menunjukkan tepat 

indikasi 91,84%, tepat dosis 89,77%, tepat pasien 94,32% dan tepat obat 84,09% 

dengan penggunaan antihipertensi paling banyak golongan golongan ACEI. 

Penggunaan obat yang tepat untuk penderita hipertensi komplikasi 

diperlukan agar pengobatan menjadi efektif. Penggunaan obat yang tidak efektif 

dapat mengakibatkan kegagalan terapi. Tingginya angka kejadian ketidaktepatan 

pemilihan obat menuntut adanya berbagai upaya untuk meningkatkan pelayanan 

kesehatan. Evaluasi ketepatan pemilihan obat perlu dilakukan agar tercapai tujuan 

terapi yaitu menurunkan morbiditas dan mortalitas kardiovaskular (Gunawan et 

al., 2008). Dampak negatif dari pemilihan obat antihipertensi yang tidak tepat 

sangat luas dan kompleks, yang dapat mengakibatkan tekanan darah sulit 

dikontrol dan menyebabkan penyakit lainnya seperti serangan jantung, stroke dan 

penyakit ginjal (Chobanian et al., 2003). 

 

F. Keterangan Empiris 

Dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh data penatalaksanaan terapi 

yang tepat dalam penatalaksanaan hipertensi komplikasi pada pasien penyakit 

diabetes, ginjal kronis di instalasi rawat inap Rumah Sakit Umum Daerah Dr. 

Moewardi Surakarta tahun 2014, mengingat angka kejadian yang masih sangat 

tinggi di daerah Jawa Tengah dan daerah lain di Indonesia. 

 

 

 

 

 


