
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Hipertensi atau darah tinggi adalah suatu kelainan asimptomatis (tanpa gejala) 

yang ditandai dengan hasil pengukuran tekanan darah yang tinggi dalam waktu yang 

lama (Debora, 2011). Hipertensi dikenal sebagai “silent killer” karena secara khas 

tidak memiliki tanda atau gejala. Hipertensi atau darah tinggi didefinisikan sebagai 

tekanan darah (blood pressure) ≥140/90mmHg (JNC VIII, 2015). Jika dibiarkan, 

penyakit ini dapat mengganggu fungsi organ-organ vital seperti jantung dan ginjal 

(Riskesdas, 2013). Hipertensi merupakan faktor yang berkontribusi terhadap banyak 

penyakit lainnya termasuk Myocardial Infarction (MI), stroke, gagal jantung, gagal 

ginjal, retinopati dan merupakan penyebab utama kematian (Martin, 2008). 

Prevalensi hipertensi di Indonesia masih cukup tinggi, maka perlu dilakukan usaha 

untuk menekannya. Usaha yang dilakukan adalah dengan pengobatan yang tepat 

sehingga tekanan darah dapat terkontrol ke tingkat normal (Marliyani dan Tatan, 

2007).  

Penyakit gagal ginjal kronis (GGK) merupakan masalah kesehatan paling umum 

di masyarakat. Oleh karena itu, keselamatan pasien merupakan bagian penting dalam 

resiko pelayanan di rumah sakit. Badan akreditasi dunia The Joint Commision on 

Accreditation of Healthcare Organization (JCAHO) mensyaratkan tentang kegiatan 

keselamatan pasien berupa identifikasi dan evaluasi yang bertujuan untuk mengurangi 

resiko cedera dan kerugian baik kepada pasien, tenaga kesehatan (NAKES), 

pengunjung dan organisasinya sendiri. Dalam hal ini apoteker mempunyai peran 

utama dalam upaya meningkatkan keselamatan dan efektifitas penggunaan obat 

supaya tidak terjadi hal atau keadaan yang tidak diinginkan (Depkes RI, 2008). 

Terdapat hubungan yang kuat antara penyakit ginjal kronis dengan tekanan darah 

tinggi, masing-masing dapat menyebabkan atau memperburuk kondisi satu dengan 
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yang lainnya. Tekanan darah yang meningkat akan menyebabkan tekanan dalam 

ginjal juga meningkat, sehingga terjadi kerusakan pada nefron (peningkatan 

interglomerular pressure) yang dapat menyebabkan proteinuria (adanya protein 

dalam urin). Kontrol tekanan darah merupakan dasar dari perawatan pasien dengan 

CKD (chronic kidney disease) dan relevan pada semua tahap CKD terlepas dari 

penyebab yang mendasari (KDIGO, 2012).  

Terapi gagal ginjal bertujuan untuk memperlambat perkembangan penyakit gagal 

ginjal kronik, serta untuk meminimalisasi perkembangan, keparahan maupun 

komplikasi (Dipiro et al., 2008). Prevalensi penyakit gagal ginjal kronik di dunia 

adalah antara 10-16 % dimana kasusnya paling banyak dialami oleh geriatri (Dziedzic 

et al., 2014). 

Penelitian mengenai ketepatan terapi antihipertensi pada pasien CKD 

sebelumnya telah dilakukan oleh Anggraeny (2015) di instalasi rawat inap RSUD Dr. 

Moewardi yang menyebutkan bahwa penggunaan obat antihipertensi pada pasien 

hipertensi dengan gagal ginjal kronik di rumah sakit tersebut didapatkan 45,56% 

memenuhi parameter tepat obat, 55,56% memenuhi parameter tepat dosis dan 100% 

memenuhi parameter tepat pasien. Hasil penelitian terhadap 90 pasien terdiagnosis 

penyakit ginjal kronis dengan hipertensi menunjukkan antihipertensi yang digunakan 

adalah loop diuretik furosemid (93,33%), klonidin (54,44%) dan kaptoril (30%). 

Berdasarkan beberapa hal tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

tentang “Evaluasi Ketepatan Terapi Antihipertensi Pada Pasien Hipertensi Dengan 

Gagal Ginjal Kronik Di Instalasi Rawat Inap RSUD Pandan Arang Boyolali Periode 

Januari – Desember Tahun 2015 dan 2016. RSUD Pandan Arang Boyolali merupakan 

rumah sakit tipe C yang menampung rujukan dari beberapa puskesmas di daerah 

kabupaten Boyolali dan sekitarnya. Selain itu, belum ada penelitian mengenai 

evaluasi tentang ketepatan terapi antihipertensi pada pasien hipertensi dengan gagal 

ginjal di rumah sakit tersebut, sehingga peneliti berkeinginan untuk melakukan 

penelitian untuk mengetahui ketepatan terapi antihipertensi yang diberikan kepada 

pasien hipertensi dengan gagal ginjal di RSUD Pandan Arang Boyolali. 
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B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan masalah penelitian 

sebagai berikut : 

Apakah terapi pengobatan hipertensi dengan gagal ginjal di instalasi rawat inap 

RSUD Pandan Arang Boyolali periode Januari – Desember 2015 dan 2016 sudah 

tepat meliputi tepat indikasi, tepat pasien, tepat obat, dan tepat dosis berdasarkan JNC 

8 (2015), Drug Dosing in Critically Ill Patients with Renal Failure, KDIGO 2013 dan 

BNF 57 (British National Formulary) 2009. 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

Mengetahui ketepatan pemberian obat antihipertensi pada pasien hipertensi dengan 

gagal ginjal di RSUD Pandan Arang Boyolali periode Januari – Desember 2015 dan 

2016 berdasarkan JNC 8, Drug Dosing in Critically Ill Patients with Renal Failure, 

KDIGO 2013 dan BNF 57 (British National Formulary) 2009. 

D. TINJAUAN PUSTAKA 

1. Definisi  

a. Definisi Hipertensi Dan Gagal Ginjal  

Hipertensi atau darah tinggi didefinisikan sebagai tekanan darah (blood pressure) 

≥140/90mmHg (JNC VIII, 2015). Hal tersebut dapat terjadi karena jantung bekerja 

lebih keras memompa darah untuk memenuhi kebutuhan oksigen dan nutrisi tubuh 

(Riskesdas, 2013).  

Penyakit Ginjal Kronis (PGK) atau Chronic Kidney Disease (CKD) didefinisikan 

sebagai adanya kerusakan ginjal, dengan tingkat penurunan fungsi ginjal selama 

jangka waktu tiga bulan atau lebih. CKD dapat dibagi menjadi lima tahap, tergantung 
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pada seberapa parah kerusakan atau tingkat penurunan fungsi ginjal. Tahap 5 yang 

dikenal sebagai tahap akhir penyakit ginjal atau End-Stage Renal Disease (ESRD). 

Hal ini juga dapat disebut gagal ginjal stadium akhir dan pada kondisi ini pasien 

harus menjalani hemodialisa ataupun transplantasi ginjal (Alani et al, 2014). 

b. Diagnosis dan Klasifikasi Gagal Ginjal 

1) Diagnosis  

Hipertensi atau seringkali disebut sebagai “silent killer” karena pasien dengan 

hipertensi essensial (primer) biasanya tidak disertai gejala (asimptomatik). Penemuan 

fisik yang utama dari hipertensi adalah dengan meningkatnya tekanan darah. 

Pengukuran rata-rata dilakukan sebanyak dua kali atau lebih dalam waktu dua kali 

kontrol untuk mendiagnosis hipertensi. Pemeriksaan tekanan darah ini juga dilakukan 

untuk mengklasifikasikan sesuai dengan tingkatnya (Buku Saku Hipertensi, 2006). 

CKD atau Chronic Kidney Disease menurut Saragih (2010) mengutip dari 

K/DOQI 2009, CKD merupakan suatu keadaan dimana ginjal mengalami 

kemunduran atau penurunan nilai normal GFR atau nilai GFR <60mL/min/1,73m
2
 

selama tiga bulan atau lebih. GFR merupakan suatu gambaran kondisi klinis fungsi 

ginjal dan merupakan salah satu indikator dalam diagnosis CKD (KDIGO, 2012). 

Gagal ginjal akut dapat didefinisikan sebagai penurunan rata-rata filtrasi 

glomerular, pada umumnya terjadi selama beberapa jam atau hari, kadang hingga 

beberapa minggu, yang ditandai dengan adanya penumpukan sisa metabolism seperti 

urea dan kreatinin (Dipiro et al., 2008). 

2) Klasifikasi  

Adapun pembagian derajat keparahan hipertensi pada seseorang merupakan salah 

satu dasar dari penentuan tatalaksana hipertensi. 

 Tabel 1.  Klasifikasi tekanan darah usia ≥18 tahun JNC 8 (2015) 

Klasifikasi  Sistolik (mmHg)  Diastolik (mmHg) 

Normal  

Prehipertensi  

Hipertensi derajat 1 

Hipertensi derajat 2 

<120 

120 – 139 

140 – 159  

≥160 

Dan 

Dan/atau 

Dan/atau 

Dan/atau  

<80 

80 – 89 

90 – 99  

≥100  
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CKD diklasifikasikan berdasarkan penyebab, kategori GFR dan kategori 

albuminuria atau disebut Cause, GFR and Albuminuria Categories (CGA). 

Tabel 2. Kategori GFR pada penyakit ginjal kronis 

Kategori GFR GFR (ml/min/1,73m
2
)  Ketentuan  

G1      ≥ 90 Normal atau tinggi 

G2      60 – 89  Penurunan ringan 

G3a      45 – 59  Penurunan ringan – parah  

G3b      30 – 44  Penurunan sedang – parah  

G4      15 – 29  Penurunan parah 

G5        ≤ 15 Ginjal parah 

     ( KDIGO, 2013). 

c. Epidemiologi 

Prevalensi CKD atau Chronic Kidney Disease mengalami peningkatan setiap 

tahunnya. Dalam kurung waktu tahun 1999 sampai dengan 2004 terdapat 16,8% dari 

populasi penduduk dengan usia diatas 20 tahun mengalami CKD. Persentase ini 

mengalami kenaikan dibandingkan 6 tahun sebelumnya, yakni 14,5% (Chelliah, 

2011). Hipertensi juga sering menyertai dan menjadi sebab dari keparahan CKD. 

Bahkan banyak pasien yang memulai hipertensi kemudian mengalami komplikasi 

CKD, dibandingkan CKD kemudian hipertensi (Cohen and Townsend, 2011). 

Menurut Suhardjono (2000) di Indonesia berdasarkan Pusat Data dan Informasi 

Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PDPERS) jumlah penderita CKD 

diperkirakan sekitar 50 orang per 1 juta penduduk. Pada  tahun 2006 terdapat kurang 

lebih 100.000 orang penderita CKD di Indonesia (Chelliah, 2011). 

d. Etiologi dan Patofisiologi 

Hipertensi dapat bertindak sebagai faktor risiko yang dominan pada pasien 

dengan CKD dan sebagian besar pasien CKD akan mengalami hipertensi. Mekanisme 

yang mendasari dan dianggap paling penting dalam peningkatan tekanan darah adalah 

terkait dengan retensi natrium dan stimulasi sistem renin angiotensin. Aktivasi 

simpatik dan pelepasan katekolamin juga meningkat pada CKD (Alani et al, 2014). 

Menurut The Hypertension Optimal Treatment (HOT), pasien dengan nilai GFR 

<60 mL/menit (biasanya komplikasi Cerebro Vascular Disease/CVD) memiliki 
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risiko kematian lebih besar dibandingkan dengan pasien yang memiliki GFR >60 

mL/menit (Alani et al, 2014). 

e. Faktor Resiko 

Kategori faktor resiko dari penyakit ginjal kronis dilampirkan dalam tabel berikut: 

Tabel 3. Kategori Faktor Risiko Penyakit Ginjal Kronis 

Klasifikasi Definisi Faktor Risiko 

Kategori 1 Intervensi faktor spesifik 

mengurangi risiko 

Diabetes, hipertensi, obesitas, 

gangguan metabolik, hiperlipidemia 

Kategori 2 Intervensi faktor spesifik mungkin 

dapat mengurangi risiko 

Merokok, kokain, paparan 

nefrotoksik (obat-obatan tertentu), 

batu ginjal, hipertrofi prostat 

(obstruksi), media radiocontrast 

Kategori 3 Modifikasi faktor spesifik dapat 

menurunkan risiko 

Asupan tinggi protein, obesitas, 

sindrom metabolik, berpenghasilan 

rendah dan/atau tingkat pendidikan, 

bahaya lingkungan kimia 

Kategori 4 Faktor spesifik yang tidak dapat 

dimodifikasi 

Usia lanjut, jenis kelamin laki-laki, 

etnis (Afrika Amerika, penduduk 

asli Amerika, Hispanik, dan Asia), 

riwayat keluarga CKD (penyakit 

ginjal kistik), berat badan lahir 

rendah, bawaan atau diperoleh 

ginjal soliter , dan kerusakan ginjal 

sebelumnya (trauma, infeksi) 

      (Henry Ford Health System, 2011). 

f. Komplikasi 

Apabila ginjal sebagai alat ekskresi atau pengeluaran tidak berfungsi, maka sisa – 

sisa metabolisme yang tidak dikeluarkan oleh tubuh akan menjadi racun bagi tubuh 

itu sendiri dan dapat mengakibatkan hipertensi, anemia, asidosis, hiperuresemia, 

ostedistrofi ginjal dan neuropati perifer (Muharni, 2010). 

g. Penatalaksanaan Terapi 

Tujuan dari pengobatan hipertensi adalah untuk menurunkan angka mortalitas 

dan morbiditas pada pasien. Hal ini biasanya berhubungan dengan  kerusakan organ 

target seperti kejadian kardiovaskular, gagal jantung, dan penyakit ginjal (Buku Saku 

Pharmaceutical Care, 2006). Pengobatan CKD dapat dibagi menjadi dua tahap, yaitu 
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tindakan konservatif yang ditujukan untuk memperlambat perburukan progresif 

gangguan fungsi ginjal. Tindakan kedua yaitu pengobatan. Tahap pengobatan 

dilakukan apabila tindakan konservatif dirasa tidak efektif lagi dalam 

mempertahankan kehidupan (Sylvia and Lorraine, 2005). Sedangkan untuk 

pengobatan dan atau penatalaksanaan hipertensi sendiri dibagi menjadi dua, yaitu 

terapi nonfarmakologi dan farmakologi (Buku Saku Pharmaceutical Care, 2006). 

 

1) 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 (JNC 7). 

Modifikasi gaya hidup yang terlihat mampu menurunkan tekanan darah salah 

satu diantaranya adalah dengan mengurangi berat badan untuk individu yang obes 

atau gemuk, menjalankan pola makan DASH (Dietary Approach to Stop 

Hypertension) yang kaya akan kalium dan kalsium, diet rendah natrium/garam, 

melakukan aktifitas fisik, dan mengkonsumsi alkohol sedikit saja. Pada sejumlah 

pasien dengan pengontrolan tekanan pengontrolan tekanan darah yang cukup baik 

dengan terapi satu obat antihipertensi, mengurangi intake garam dan berat badan 

dapat membebaskan pasien dari  penggunaan obat (Hyman, 2001). 

2) Terapi Farmakologi 

Hipertensi dapat menyebabkan kerusakan pada jaringan (parenkim) atau arteri 

renal. Kebanyakan pasien hipertensi memerlukan dua atau lebih obat antihipertensi 

untuk mencapai target tekanan darah yang diinginkan. Pada pasien-pasien dengan 

penyakit ginjal kronis, yang didefinisikan sebagai fungsi ekskresi berkurang dengan 

perkiraan GFR <60 ml/min per 1,73m
3
 (± setara dengan kreatinin >1,5 mg/dl), 

adanya albuminuria (>300mg/hari). Tujuan terapeutiknya adalah untuk 

memperlambat deteriorasi/penurunan fungsi ginjal dan mencegah penyakit 

kardiovaskular. Hipertensi terdeteksi pada mayoritas pasien dengan penyakit gagal 
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ginjal kronis dan pengontrolan tekanan darahnya harus agresif, pengobatannya sering 

dengan dua atau lebih obat untuk mencapai target tekanan darah <140/90 mmHg 

(K/DOQI, 2004). 

ACEI (Angiotensin Converting Enzyme Inhibitor) dan ARB (Angiotensin 

Receptor Blocker) mempunyai efek melindungi ginjal (renoprotektif) dalam progress 

penyakit ginjal, diabetes dan non diabetes (Bakris, 2000). Salah satu dari kedua obat 

ini harus digunakan sebagai lini pertama untuk mengontrol tekanan darah dan 

memelihara fungsi ginjal pasien dengan penyakit ginjal kronik (Wright, 2002). 

h. Hemodialisis 

Hemodialisis atau hemodialisa atau cuci darah merupakan suatu proses bertujuan 

untuk menggantikan sebagian faal eksresi ginjal yang ditujukan untuk 

mempertahankan harapan hidup pasien (Rahardjo et al, 2009). Hemodialisa dilakukan 

apabila pasien mengalami CKD stadium 5 atau ESRD dengan nilai GFR <15 

mL/min/1,73m
2
. 

2. Rasionalitas Pengobatan 

Menurut WHO pengobatan dikatakan rasional apabila pasien menerima obat 

yang sesuai dengan kebutuhannya, untuk periode waktu yang adekuat dan dengan 

harga yang paling murah untuk pasien dan masyarakat (Modul Pengobatan Obat 

Rasional, 2011). 

Tujuan dari pemberian obat secara rasional adalah untuk mendapatkan 

pengobatan yang sesuai dengan kebutuhan, untuk periode waktu yang adekuat dengan 

harga terjangkau. 

Kriteria penggunaan obat rasional : 

a. Tepat Indikasi, yaitu ketepatan yang sesuai dengan diagnosis dokter untuk 

penggunaan obat. 

b. Tepat pasien, yaitu ketepatan pemberian obat yang sesuai berdasarkan kepada 

kondisi pasien 

c. Tepat obat, yaitu pemilihan obat harus memiliki efek terapi yang sesuai dengan 

penyakit atau pemberian obat sesuai dengan drug of choice. 
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d. Tepat dosis, yaitu pemberian obat harus sesuai takaran berdasarkan usia, berat 

badan, frekuensi, rute, dan lama pemberian. 

(Modul Pengobatan Obat Rasional, 2011). 

E. LANDASAN TEORI 

Hipertensi atau penyakit darah tinggi merupakan salah satu kondisi yang paling 

banyak ditemukan pada tiap pelayanan primer kesehatan. Sebuah penelitian oleh 

Rahajeng dan Tumirah (2007) didapatkan bahwa 75,8% kasus hipertensi belum 

diketahui dan belum mendapat pelayanan kesehatan. Hipertensi dalam jangka waktu 

yang lama akan mengakibatkan kerusakan organ ginjal, jantung dan menyebabkan 

penyakit stroke (Kemenkes RI, 2014) dan apabila terjadi komplikasi hipertensi 

dengan gagal ginjal, maka akan semakin mempercepat laju mortalitas serta 

perkembangan penyakit lainnya (National Kidney Foundation, 2005). 

Penelitian mengenai evaluasi kontrol tekanan darah pada pasien CKD dengan 

hipertensi telah dilakukan oleh Shresta dan Dhungel (2012) di suatu rumah sakit 

Nepal pada 16 April 2008 sampai dengan 15 April 2011. Dari hasil penelitian 

tersebut menyebutkan bahwa kontrol hipertensi pada pasien CKD masih cukup sulit, 

karena masih terdapat dua pertiga pasien (68,6%) yang masih memiliki tekanan darah 

>140/90 mmHg setelah mendapatkan terapi (Sharesta dan Dhungel, 2012). 

Penelitian yang dilakukan di atas merupakan jenis penelitian prospektif, 

sedangkan pada penelitian ini hanya akan dilakukan metode retrospektif tanpa 

dilakukan suatu perlakuan. Penelitian terhadap evaluasi penggunaan antihipertensi 

kepada pasien gagal ginjal kronik (GGK) juga pernah dilakukan di instalasi rawat 

inap RSUD Dr. Moewardi (Anggraeny, 2015). Hasil dari penelitian terhadap 90 

pasien CKD didapatkan gambaran penggunaan antihipertensi 45,56% memenuhi 

parameter tepat obat, 55,56% memenuhi parameter tepat dosis dan 100% memenuhi 

parameter tepat pasien dengan antihipertensi yang digunakan adalah loop diuretik 

furosemid (93,33%), klonidin (54,44%) dan kaptoril (30%). 
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F. KETERANGAN EMPIRIS 

Dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh data penatalaksanaan terapi yang 

tepat dalam penatalaksanaan hipertensi pada pasien gagal ginjal di Instalasi Rawat 

Inap RSUD Pandan Arang Boyolali Tahun 2015 dan 2016. 


