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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Angka kematian ibu dan perinatal di Indonesia masih sangat tinggi. 

Menurut survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (2002/2003) angka kematian 

ibu adalah 307 per 100.000 kelahiran hidup. Jika dibandingkan dengan target 

yang ingin dicapai oleh Pemerintah pada tahun 2010 sebesar 125 per 100.000 

kelahiran hidup angka tersebut masih tergolong tinggi. Penyebab kematian ibu 

hamil di Indonesia selain pendarahan adalah hipertensi dalam kehamilan 

(Rozikhan, 2007). 

Preeklampsia adalah bentuk hipertensi dalam kehamilan yang paling 

menonjol sebagai penyebab utama morbiditas dan mortalitas pada ibu dan bayi. 

Preeklampsia didefinisikan sebagai hipertensi disertai proteinuria, merupakan 

suatu gangguan multisistem yang terjadi setelah usia kehamilan 20 minggu 

(Turner, 2010). 

Etiologi dan patofisiologi preeklampsia masih belum dapat dipahami 

dengan jelas sehingga menjadi tantangan dalam pencegahan penyakit tersebut. 

Strategi untuk mengatasi preeklampsia dan komplikasinya difokuskan pada 

deteksi dini penyakit dan tatalaksana terapi yang tepat. Tatalaksana terapi 

preeklampsia bergantung pada ketersediaan pelayanan obstetri emergensi 

termasuk antihipertensi (Hezelgrave dkk, 2012). Pengontrolan tekanan darah ibu 

dengan antihipertensi penting untuk menurunkan insidensi perdarahan serebral 

dan mencegah terjadinya stroke maupun komplikasi serebrovaskular lain akibat 

preeklampsia (Sidani dan Siddik-Sayyid, 2011). 

Terapi antihipertensi yang inadekuat dalam perawatan klinis juga menjadi 

masalah serius yang menyebabkan perdarahan intrakranial pada sebagian besar 

kasus kematian. Laporan terakhir menunjukkan bahwa pedoman kerja hipertensi 

dalam kehamilan harus dapat mengidentifikasi batas tekanan darah yang 

memerlukan terapi antihipertensi dan pemilihan antihipertensi yang efektif serta 

aman digunakan pada masa kehamilan (Lewis, 2007). 
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 Preeklampsia dan eklampsia menempati urutan kedua penyebab kematian 
ibu sedangkan yang pertama adalah pendarahan. Oleh karena itu diagnosis dini 
preeklampsia yang merupakan tingkat pendahuluan eklampsia, serta 
penanganannya perlu segera dilaksanakan untuk menurunkan angka kematian ibu 
dan anak. Obat harus aman, efektif, dan digunakan secara rasional untuk 
menghasilkan efek yang diinginkan. Terapi dengan obat pada masa kehamilan 
memerlukan perhatian khusus karena ancaman efek teratogenik obat dan 
perubahan fisiologis pada ibu sebagai respon terhadap kehamilan. Obat dapat 
menembus sawar plasenta dan masuk ke dalam sirkulasi darah janin. Pemilihan 
obat-obatan selama kehamilan harus mempertimbangkan rasio manfaat dan risiko 
bagi ibu maupun janin untuk menghasilkan terapi yang aman dan rasional 
(Schellack dan Schellack, 2011). 

Penelitian di Rumah Sakit Dr. Sardjito Yogyakarta pada bulan Januari-
Desember 2004 terdapat 44 kasus preeklampsia berat, antihipertensi yang 
diberikan antara lain: Nifedipin, Metildopa dan Furosemid. Hasilnya kesesuaian 
penggunaan antihipertensi pada preeklampsia berat tanpa penyakit penyerta: 
68,85% tepat obat, 64,24% tepat pasien, 50,36% tepat dosis, dan secara 
keseluruhan 39,13% sembuh, 47,83% membaik dan 13,04% tanpa keterangan. 
Kesesuaian penggunaan antihipertensi pada preeklampsia berat dengan penyakit 
penyerta: 88,46% tepat obat, 71,45% tepat pasien, dan 33,48% tepat dosis. Hasil 
keseluruhan: 61, 54% sembuh dan 38,46% membaik (Febryana, 2005). 

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian mengenai studi penggunaan 
obat anti hipertensi pada pasien preeklampsia berat perlu dilakukan, untuk melihat 
apakah obat yang digunakan sudah memenuhi kriteria tepat indikasi, tepat obat, 
tepat pasien dan tepat dosis. 

 
B. Rumusan Masalah 

Permasalahan dari penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana gambaran obat antihipertensi yang digunakan pada pasien 

preeklampsia berat di RSUD Dr. Moewardi Surakarta tahun 2014 ? 

2. Apakah penggunaan obat antihipertensi pada preeklampsia berat di RSUD Dr. 

Moewardi Surakarta tahun 2014 memenuhi kriteria tepat indikasi, tepat 

pasien,  tepat obat, dan tepat dosis ? 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan Penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui gambaran antihipertensi yang digunakan pada pasien 

preeklampsia berat di RSUD Dr. Moewardi Surakarta tahun 2014. 

2. Mengetahui ketepatan antihipertensi preeklampsia berat di RSUD Dr. 

Moewardi Surakarta ditinjau dari aspek tepat indikasi, tepat pasien, tepat obat 

dan tepat dosis dengan standar acuan POGI 2006. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Kehamilan 

 
Kehamilan adalah pertumbuhan dan perkembangan janin intra uteri mulai 

sejak konsepsi dan berakhir sampai permulaan persalinan. Kehamilan 

disimpulkan sebagai masa dimana wanita membawa embrio dalam tubuhnya yang 

diawali dengan keluarnya sel telur yang matang pada saluran telur yang kemudian 

bertemu dengan sperma dan keduanya menyatu membentuk sel yang akan tumbuh 

yang membuat terjadinya proses konsepsi dan fertilisasi sampai lahirnya janin 

(Manuaba, 2008). Terminologi hipertensi dalam kehamilan mempunyai jangkauan 

lebih luas. The National High Blood Pressure Education Program (NHBPEP) 

mengklasifikasikan hipertensi dalam kehamilan sebagai berikut: 

a.  Hipertensi kronik yaitu hipertensi yang timbul sebelum usia kehamilan 20 

minggu atau hipertensi yang pertama kali terdiagnosis setelah usia kehamilan 

20 minggu dan hipertensi menetap hingga setelah 12 minggu postpartum 

(setelah melahirkan). 

b.  Preeklampsia yaitu sindrom spesifik kehamilan yang timbul setelah usia 

kehamilan 20 minggu, dikarakterisir dengan hipertensi disertai proteinuria. 

Sindrom ini dapat terjadi sebelum usia kehamilan 20 minggu pada penyakit 

trofoblas seperti mola hidatidosa (hamil anggur) atau hydrops (akumulasi 

cairan dalam kompartemen janin). 

c.  Eklampsia yaitu preeklampsia disertai dengan kejang tanpa disebabkan 

kondisi neurologis lain yang jelas. 
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d.  Hipertensi kronik dengan superimposed preeclampsia yaitu hipertensi kronik 

disertai tanda-tanda preeklampsia atau hipertensi kronik disertai proteinuria. 

e.  Hipertensi gestasional (disebut juga transient hypertension) yaitu hipertensi 

yang timbul pada kehamilan tanpa disertai proteinuria dan tekanan darah 

kembali normal setelah 12 minggu postpartum (NHBPEP, 2000). 

2. Preeklampsia  

a. Pengertian 

Pre-eklampsia merupakan sindrom yang muncul setelah 20 minggu usia 

kehamilan, ditandai dengan meningkatnya tekanan darah sistolik ≥ 140 mmHg, 

tekanan darah diastolik ≥ 90 mmHg dan proteinuria ≥ 30 mg/mmol, keadaan ini 

biasanya akan pulih di periode post-natal. Mekanisme pre-eklampsia terjadi 

dikarenakan adanya masalah pada plasenta serta endotelium ibu sebagai salah satu 

sel target yang memicu terjadinya pre-eklampsia (Brighting et al, 2011). 

b. Keluhan subjektif 

1) Nyeri epigastrium 

2) Gangguan penglihatan 

3) Nyeri kepala 

4) Edema paru dan sianosis 

5) Gangguan kesadaran 

c. Faktor Risiko 

 Banyak faktor yang berkaitan dengan meningkatnya resiko preeklampsia 

telah dapat diidentifikasi. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut, dengan 

frekuensi dan tingkat keparahan penyakit ditemukan lebih tinggi pada lima faktor 

resiko pertama : 

a) Kehamilan multipel (14%)  

b) Hipertensi kronik maupun penyakit ginjal sebelumnya  

c) Riwayat preeklampsia pada kehamilan sebelumnya (18%).  

d) Diabetes mellitus pregestasional  

e) Riwayat trombofilia  

f) Nuliparitas (2-7%)  
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g) Obesitas  

h) Riwayat preeklampsia-eklampsia pada keluarga  

(Sibai, 2003)  

d. Patofisiologi 
 Tekanan darah yang tinggi pada preeklampsia disebabkan oleh 

meningkatnya tahanan vaskular perifer akibat vasokonstriksi. Keadaan ini 

berlawanan dengan kondisi kehamilan normal dimana yang terjadi adalah 

vasodilatasi. Wanita dengan preeklampsia biasanya tidak mengalami hipertensi 

yang nyata hingga pertengahan kedua masa gestasi, namun vasokonstriksi dapat 

sudah muncul sebelumnya (NHBPEP, 2000).  

 Fungsi organ-organ lain: 

1) Otak: pada orang hamil normal perfusi serebal tidak berubah, namun pada 
preeklampsia terjadi spasme pembuluh darah otak, penurunan perfusi dan 
suplai oksigen otak sampai 20%. Spasme menyebabkan hipertensi serebral, 
faktor penting terjadinya pendarahan otak dan kejang/eklampsia. 

2) Hati: terjadi peningkatan aktifitas  enzim-enzim hati pada preeklampsia yang 
berhubungan dengan beratnya penyakit. 

3) Ginjal: karakteristik histologi pada lesi renal pada preeklampsia adalah  
endoteliasis glomerolus, dimana glomerulus besar dan membengkak. 
Gambaran histologi ini, berpasangan dengan vasokonstriksi  umum yang 
menandai preeklampsia, menyebabkan penurunan sebesar 25-30% dari aliran 
plasma ginjal dan glomerular filtrasi dibandingkan dengan kehamilan normal. 
Bagaimanapun, kerusakan fungsional pada ginjal dibandingkan dengan 
preeklampsia secara umum bersifat ringan dan mengalami perbaikan 
sempurna setelah persalinan (DepKes RI, 2006) 

e. Diagnosis 
 Preeklampsia dipertimbangkan berat bila salah satu atau lebih dari kriteria 

ini ditemukan pada pasien :  

1) Tekanan darah sistolik ≥160 mmHg atau diastolik ≥110 mmHg pada dua kali 

pengukuran yang terpisah 6 jam sementara pasien dalam keadaan istirahat.  

2) Proteinuria ≥5 gr dalam urin 24 jam atau ≥3 gr dalam dua sampel urin yang 

dikumpulkan terpisah setidaknya 4 jam.  
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3) Oliguri <500 mL/24 jam.  

4) Gangguan serebrum atau penglihatan.  

5) Fungsi hepar terganggu  

6) Restriksi pertumbuhan janin  

(ACOG Practice Bulletin, 2002). 

f. Pengobatan dan Perawatan 
Tujuan pengobatan adalah untuk menurunkan hipertensi, pengelolaan 

cairan, memulihkan organ vital pada keadaan normal dan melahirkan bayi dengan 
selamat dan dengan trauma yang sekecil-kecilnya pada ibu maupun bayinya 
(Mansjoer, 2001). 
 Penentuan batas tekanan darah untuk pemberian antihipertensi masih 
bermacam-macam, menurut POGI Antihipertensi diberikan jika desakan darah 
≥180/110 mmHg atau MAP ≥126. Jenis antihipertensi yang diberikan adalah 
nifedipine 10-20 mg peroral, dosis awal 10 mg, diulangi setelah 30 menit, dosis 
maksimumnya 120 mg dalam 24 jam. Desakan darah diturunkan secara bertahap, 
1) penurunan awal 25% dari desakan sistolik, 2) desakan darah diturunkan 
mencapai <160/105 mmHg atau MAP <125 (POGI, 2006). 

Antihipertensi yang dapat digunakan dalam kehamilan antara lain: 
1) Metildopa 

Metildopa merupakan antihipertensi yang bekerja dengan menstimulasi 
reseptor α2 adrenergik di otak. Menurunkan sympatetik dari pusat vasomotor di 
otak diikuti peningkatan aktivitas parasimpatik. Terapi dengan metildopa 
dilaporkan dapat mencegah progresifitas keparahan hipertensi pada wanita hamil 
dan tidak menimbulkan efek yang merugikan pada perkembanngan janin dan 
uteroplasenta (Podymow dan August, 2008). 
2) Nifedipin 

Nifedipin merupakan antagonis kalsium yang bekerja dengan menghambat 

influks kalsium ke dalam sel otot polos arteri (Katzung, 2007). Nifedipin yang 

diberikan pada wanita hamil tidak menyebabkan penurunan aliran darah dalam 

rahim (Podymow dan August, 2008). 
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Tabel 1. Rekomendasi Pemberian Antihipertensi untuk Pasien Preeklampsia Berat Selama 
Kehamilan menurut POGI tahun 2006. 

Nama Obat Dosis Rute 
Nifedipine 10-20 mg po 
Nikardipin 10-15 mg iv 

 
Penentuan batas tekanan darah untuk pemberian antihipertensi masih 

bermacam-macam, menurut POGI Antihipertensi diberikan jika desakan darah 

≥180/110 mmHg. Dengan target terapinya adalah TD <160/105 mmHg. 

3) Labetolol 

Labetolol adalah beta bloker non selektif yang bermanfaat karena tidak 

menimbulkan refleks takikardi (Sidani dan Siddik-Sayyid, 2011). Pemakaian 

labetolol dalam kehamilan diterima secara luas. Pemberian labetolol secara 

parenteral pada preeklampsia berat menunjukkan insidensi hipotensi maternal dan 

efek samping lain yang lebih rendah sehingga dapat dipakai untuk menggantikan 

hidralazin (Podymow dan August, 2008). 

Diuretikum tidak boleh diberikan secara rutin, karena akan memperberat 

penurunan perfusi plasenta, memperberat hipovolemia, dan meningkatkan 

hemokonsentrasi. Pemberian diuretikum diperbolehkan jika ditemukan udema 

paru, payah jantung kongestif dan edema anasarka pada pasien (DepKes RI,  

2005). Tekanan darah tidak boleh diturunkan terlalu cepat karena akan 

menyebabkan hipoperfusi uterus. Pembuluh darah uterus biasanya mengalami 

vasodilatasi maksimal dan penurunan tekanan darah ibu akan menyebabkan 

penurunan perfusi uteroplasenta (Hutomo, 2008). 

Perawatan aktif bertujuan untuk terminasi kehamilan, hal ini terjadi jika:  

1) Terjadi kegagalan terapi medikamentosa yaitu setelah 6 jam sejak dimulainya 

pengobatan medikamentosa terjadi kenaikan darah yang persisten dan setelah 

24 jam sejak dimulainya pengobatan medikamentosa terjadi kenaikan desakan 

darah yang persisten  

2) terjadi tanda-tanda impending eklampsia,  

3) terjadi gangguan fungsi hati dan ginjal,  

4) dicurigai terjadi solution plasenta,  
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5) timbul onset partus, ketuban pecah dini dan terjadi pendarahan (DepKes RI, 

2005).  

Penderita boleh pulang bila penderita sudah mencapai perbaikan dengan 

tanda-tanda preeklampsia ringan, perawatan dilanjutkan sekurang-kurangnya 

selama 3 hari lagi (diperkirakan lama perawataan 1-2 minggu), bila keadaan 

tetap/tidak bertambah parah. 

g. Komplikasi 

Komplikasi yang sering terjadi pada preeklampsia berat antara lain: 

1) Gagal ginjal:  ditandai dengan pelepasan reduksi pada filtrasi glomerular, 

yang mengarah pada eksesif retensi urea dan air sama halnya dengan sejumlah 

elektrolit dan gangguan keseimbangan asam basa, namun komplikasi ini jarang 

terjadi.  

2) Kedaruratan hipertensi: dilatarbelakangi oleh terjadinya hipertensi esensial 

yang memburuk. 

3) Hipertensi Ensefalopati dan Buta Kortikal: merupakan sindroma neurologik 

subakut yang ditandai dengan sakit kepala, kejang, penurunan penglihatan dan 

gangguan neurologik lain (perubahan status mental dan gejala fokal 

neurologik) pada keadaan tekanan darah meningkat (Pangemanan, 2002). 

3.  Rasionalitas Pengobatan 

Penggunaan obat dikatakan rasional jika tepat secara medik dan memenuhi 

persyaratan tertentu. Masing-masing persyaratan mempunyai konsekuensi yang 

berbeda-beda. Sebagai contoh, kekeliruan dalam menegakkan diagnosis akan 

memberi konsekuensi berupa kekeliruan dalam menentukan jenis pengobatan 

(DepKes RI,2006). 

Menurut definisi dari WHO, pengobatan obat yang rasional berarti 

mensyaratkan bahwa pasien menerima obat-obatan yang sesuai pada kebutuhan 

klinik mereka, dalam dosis yang memenuhi kebutuhan individu mereka sendiri, 

untuk suatu periode waktu yang memadai, dan pada harga terendah untuk mereka 

dan masyarakatnya (Siregar dan Endang, 2006). 
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Kriteria penggunaan obat yang rasional: 

a. Tepat indikasi: ketepatan yang sesuai dengan diagnosis dokter untuk 

penggunaan obat. 

b. Tepat pasien:  ketepatan obat yang sesuai dengan kondisi dari pasien atau obat 

tersebut dikontraindikasikan untuk pasien. 

c. Tepat obat:  pemilihan obat sesuai dengan drug of choice pengobatan 

preeklampsia berat. 

d. Tepat dosis: pemberian obat sesuai takaran berdasarkan pada umur, berat 

badan, frekuensi pemberian, rute pemberian dan besar dosis. 

e. Pengobatan rasional diperoleh jika memenuhi semua kriteria tepat indikasi, 

tepat obat, tepat dosis dan tepat pasien. 

 

E. Landasan Teori 

Obat-obat yang diberikan dapat menyebabkan efek yang tidak dikehendaki 

pada janin selama masa kehamilan, karena beberapa obat dapat menembus 

plasenta, maka penggunaan obat pada wanita hamil perlu berhati-hati. Beberapa 

obat dapat memberi risiko bagi kesehatan ibu dan dapat memberi efek pada janin. 

Selama trimester pertama, obat dapat menyebabkan cacat lahir dengan risiko 

terbesar adalah kehamilan 3-8 minggu. Selama trimester kedua dan ketiga, obat 

dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan secara fungsional pada 

janin atau dapat meracuni plasenta (DepKes RI, 2006). 

Penelitian di Rumah Sakit Dr. Sardjito Yogyakarta pada bulan Januari-

Desember 2004 terdapat 44 kasus preeklampsia berat, antihipertensi yang 

diberikan antara lain: Nifedipin, Metildopa dan Furosemid. Hasilnya kesesuaian 

penggunaan antihipertensi pada preeklampsia berat tanpa penyakit penyerta: 

68,85% tepat obat, 64,24% tepat pasien, 50,36% tepat dosis, dan secara 

keseluruhan 39,13% sembuh, 47,83% membaik dan 13,04% tanpa keterangan. 

Kesesuaian penggunaan antihipertensi pada preeklampsia berat dengan penyakit 

penyerta: 88,46% tepat obat, 71,45% tepat pasien, dan 33,48% tepat dosis. Hasil 

keseluruhan: 61, 54% sembuh dan 38,46% membaik (Febryana, 2005) 
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F. Keterangan Empiris 

Penelitian ini diharapkan  dapat mengukur persentase pasien preeklampsia 

berat di RSUD Dr. Moewardi Surakarta yang menggunakan antihipertensi secara 

tepat ditinjau dari aspek tepat indikasi, tepat pasien, tepat obat dan tepat dosis.  


