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BAB I  

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang 

Hipertensi merupakan penyebab kematian dan kesakitan yang sering 

terjadi. Insiden hipertensi sangat berbeda pada setiap daerah. Sebagian besar 

masyarakat (tidak seluruhnya), tekanan darah cenderung meningkat mengikuti 

kenaikan umur. Tingginya prevalensi hipertensi di Indonesia, memerlukan usaha 

untuk menekan tingkat prevalensi tersebut. Usaha yang dapat dilakukan adalah 

dengan pengobatan yang tepat sehingga tekanan darah dapat kembali ke tingkat 

normal (Sarjadi, 2000).    

Penderita hipertensi tidak hanya beresiko tinggi menderita penyakit 

jantung tetapi juga menderita penyakit lain seperti penyakit syaraf, ginjal, dan 

pembuluh darah. Makin tinggi tekanan darah, makin besar resikonya. Perjalanan 

penyakit hipertensi sangat perlahan (Price and Wilson, 2006). 

Penatalaksanaan dengan obat antihipertensi bagi sebagian besar pasien 

dimulai dengan dosis rendah kemudian ditingkatkan secara perlahan sesuai 

dengan umur, kebutuhan dan usia sampai tekanan darahnya terkontrol atau 

kembali normal. Terapi yang optimal harus efektif selama 24 jam, dan lebih 

sering digunakan dalam dosis tunggal karena kepatuhan lebih baik, lebih murah, 

dapat mengontrol hipertensi terus menerus dan lancar, dan melindungi pasien 

terhadap berbagai resiko dari kematian mendadak, serangan jantung atau stroke 

akibat peningkatan tekanan darah mendadak saat bangun tidur. Sekarang terdapat 

pula obat yang berisi kombinasi dosis rendah dua obat dari golongan yang 



berbeda. Kombinasi ini terbukti memberikan efektivitas tambahan dan 

mengurangi efek sampingnya (Mansjoer et al., 2001). 

Masalah dalam penggunaan obat adalah penggunaan obat yang tidak 

tepat, tidak efektif, tidak nyaman dan juga tidak ekonomis atau yang lebih populer 

dengan istilah tidak rasional, saat ini telah menjadi masalah tersendiri dalam 

pelayanan kesehatan, baik di negara maju maupun negara berkembang. Masalah 

ini dijumpai di unit-unit pelayanan kesehatan, misalnya di rumah sakit, klinik 

kesehatan masyarakat, praktek pribadi, maupun di masyarakat luas. Dampak 

negatif penggunaan obat yang tidak rasional dapat dilihat dari berbagai segi. 

Selain pemborosan dari segi ekonomi, pola penggunaan obat yang tidak rasional 

dapat berakibat menurunnya mutu pelayanan pengobatan, misalnya peningkatan 

efek samping obat, meningkatkan kegagalan pengobatan, dan meningkatkan 

resistensi antimikroba (Anonim, 2000).   

Tingginya angka kejadian ketidakrasionalan pengobatan menuntut adanya 

berbagai upaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan. Salah satu bentuk 

penyelenggaraan pelayanan kesehatan adalah kegiatan berupa pelayanan rawat 

inap di rumah sakit. Laporan unit catatan medik RSUD Kota Salatiga di Instalasi 

Rawat Inap pada tahun 2008 hipertensi adalah sebanyak 280.  

Penelitian ketidaktepatan pemilihan obat dilihat dari drug of choice, obat 

yang dikontraindikasikan terhadap pasien dan kombinasi obat yang tidak perlu. 

Evaluasi ketepatan pemilihan obat perlu dilakukan agar tercapai tujuan terapi 

yaitu menurunkan mortalitas dan morbiditas kardiovaskular (Gunawan et al., 

2007). Penggunaan obat diharapkan agar dapat memperoleh kesembuhan dari 

penyakit yang diderita. Penggunaan obat perlu diperhatikan supaya tidak 

menimbulkan hal-hal tidak diinginkan. Dikatakan bahwa obat dapat memberi 



kesembuhan dari penyakit bila digunakan untuk penyakit yang cocok dengan 

dosis yang tepat dan cara pemakaian yang tepat. Bila tidak akan diperoleh 

kerugian bagi badan bahkan sampai kematian (Anief, 1997).  

Evaluasi ketepatan dosis dilihat dari dosis yang diberikan kepada pasien 

dan frekuensi pemberiannya. Evaluasi ketepatan dosis dilakukan karena apabila 

dosis yang diberikan melebihi dosis terapetik terutama dosis obat yang tergolong 

racun ada kemungkinan terjadi keracunan, dan mengakibatkan kematian (Joenoes, 

2001). Sedangkan evaluasi rasionalitas pengobatan yang lain sulit untuk dianalisis 

karena keterbatasan waktu, biaya dan tenaga. Evaluasi rasionalitas pengobatan 

yang lain seperti evaluasi dan tindak lanjut yang dilakukan, informasi untuk 

pasien secara tepat, terjadinya efek samping dan ekonomis.  

Berdasarkan dari penelitian sebelumnya yang menunjukkan adanya 

ketidaktepatan dalam pengobatan hipertensi di Rumah Sakit Dr. Moewardi 

Surakarta (Ulfa, 2005). Sehinga dapat terjadi kemungkinan adanya ketidaktepatan 

pengobatan hipertensi di Instalasi Rawat Inap RSUD Kota Salatiga.  Rumah sakit 

yang digunakan adalah Rumah Sakit Umum kota Salatiga yang merupakan rumah 

sakit milik Pemerintah Kota Salatiga kelas C. Rumah sakit daerah ini merupakan 

rujukan dari Puskesmas yang ada di daerah kota Salatiga. RSUD kota Salatiga ini 

belum pernah dilakukan penelitian mengenai evaluasi pengobatan, dan jumlah 

penderita hipertensi semakin bertambah setiap tahunnya.  

  

 

 

 

 



B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang disampaikan masalah penelitian dapat 

dirumuskan permasalahan :  

1. Apakah penggunaan obat pada pasien hipertensi  di Instalasi Rawat Inap 

RSUD Kota Salatiga tahun 2008 sudah memenuhi ketepatan pemilihan obat?  

2. Apakah penggunaan obat pada pasien hipertensi  di Instalasi Rawat Inap 

RSUD Kota Salatiga tahun 2008 sudah memenuhi ketepatan dosis (meliputi 

besarnya dosis dan  frekuensi pemberian)? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi :  

1. Ketepatan pemilihan obat pada pengobatan hipertensi di Instalasi Rawat Inap 

RSUD Kota Salatiga tahun 2008. 

2. Ketepatan dosis (meliputi besarnya dosis dan frekuensi pemberian) pada 

pengobatan hipertensi di Instalasi Rawat Inap RSUD Kota Salatiga tahun 

2008. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Hipertensi 

a. Definisi 

Batasan hipertensi adalah tekanan darah sistolik ≥ 140 mmHg atau 

tekanan darah diastolik ≥ 90 mmHg. Penentuan klasifikasi ini didasarkan atas 



rata-rata dua kali pengukuran tekanan darah dalam posisi duduk. Pasien yang 

memiliki tekanan darah dalam golongan prehipertensi memiliki resiko dua kali 

lebih besar untuk mengalami hipertensi (Chobanian et al, 2003). 

Tekanan darah terhadap dinding arteri elastis dapat diukur dengan 

suatu alat pengukur khusus, yakni manometer air raksa, tensi yang diperoleh 

biasanya dinyatakan sebagai mm Hg (air raksa). Tekanan darah sistolik adalah 

tekanan pada dinding arteri sewaktu jantung menguncup (sistole) dan tekanan 

darah diastolik bila jantung sudah mengendur kembali (diastole) (Tjay and 

Rahardja, 2002). 

b. Klasifikasi  

The Seventh Report of the Joint National Commite on Prevention 

Detection, Evaluation and Treatment of High Blood Pressure (JNC VII) yaitu 

suatu badan penelitian di Amerika Serikat, menentukan klasifikasi tekanan 

darah orang dewasa umur lebih dari 18 tahun yang dapat dilihat pada tabel 1. 

Tabel 1. Klasifikasi Tekanan Darah Untuk Usia 18 Tahun Atau Lebih 
Berdasarkan JNC VII, 2003 

 
Klasifikasi Sistole (mm Hg)        Diastole (mm Hg) 

Normal 
Prehipertensi 
Hipertensi 

Tingkat 1 
Tingkat 2 

<120 
120-139 

 
140-159 

>160 

dan  <80 
atau  80-89 
 
atau  90-99 
atau  >100 

 

 

 

 

 



Klasifikasi etiologi hipertensi : 

1) Hipertensi esensial (primer atau idiopatik) 

Hipertensi esensial (primer atau idiopatik) adalah hipertensi tanpa 

kelainan dasar patologi yang jelas. Lebih kurang dari 90% kasus merupakan 

hipertensi esensial. Penyebabnya multifaktor meliputi genetik dan lingkungan. 

Faktor genetik mempengaruhi : kepekaan terhadap natrium, kepekaan terhadap 

stres, reaktivitas pembuluh darah terhadap vasokonstriktor, resistensi insulin 

dan lain-lain. Sedangkan yang termasuk faktor lingkungan antara lain: diet, 

kebiasaan merokok, stres emosi, obesitas dan lain-lain (Gunawan et al., 2007). 

2) Hipertensi sekunder 

Hipertensi sekunder terjadi pada 5 - 10% kasus hipertensi. Termasuk 

dalam kelompok hipertensi sekunder antara lain hipertensi akibat penyakit 

ginjal (hipertensi renal), hipertensi endokrin, kelainan saraf pusat, obat-obatan 

(konstrasepsi hormonal, kontikosteroid, simpatomimetik amin, kokain, 

siklosporin, eritropoetin, dan lain-lain) (Gunawan et al., 2007). 

c. Gejala Umum 

Hipertensi tidak memberikan gejala khas, ada beberapa gejala : 

1) Nyeri kepala pagi hari sebelum bangun tidur (nyeri ini biasanya hilang 

setelah bangun) 

2) Pengukuran tekanan darahnya tinggi (diatas normal 120-140/80-90 mm 

Hg) (Tjay and Rahardja, 2002). 

Diagnosis hipertensi tergantung pada pengukuran tekanan darah dan 

bukan pada gejala yang dilaporkan pasien. Pada kenyataan hipertensi lazimnya 



tanpa gejala (asimtomatis) sampai segera terjadi kerusakan organ akhir secara 

jelas atau bahkan telah terjadi kerusakan tersebut (Katzung, 2001). Sering 

dikatakan bahwa gejala terlazim yang menyertai hipertensi meliputi nyeri 

kepala, kelelahan dan epitaksis. Tetapi pasien dengan nyeri kepala pagi hari 

(yang bisa membangunkan pasien) bisa menderita hipertensi penyerta (Chung  

and Edward, 1995). 

Gejala hipertensi pada kebanyakan pasien adalah tidak adanya gejala 

khusus. Tanda hipertensi adalah pada tekanan darahnya yaitu kategori 

prehipertensi atau hipertensi (Dipiro et al, 2005). 

Gejala hipertensi antara lain sakit kepala, perdarahan dari hidung, 

pusing, wajah kemerahan dan kelelahan, yang bisa saja terjadi baik pada 

penderita hipertensi, maupun pada seseorang dengan tekanan darah normal. 

Jika hipertensinya berat atau menahun dan tidak diobati, bisa timbul gejala 

sebagai berikut: sakit kepala, kelelahan, mual, muntah, sesak nafas, gelisah, 

pandangan kabur yang terjadi karena adanya kerusakan otak, mata, jantung 

dan ginjal (Anonim, 2007). 

d. Faktor-Faktor Resiko Hipertensi 

1) Faktor yang tidak bisa di modifikasi  

a) Usia lanjut (usia lebih dari 60 tahun) 

b) Keturunan/faktor genetik 

c) Jenis kelamin 

 

 



2) Faktor yang bisa dimodifikasi 

a) Garam 

Garam merupakan hal yang besifat penting pada mekanisme timbulnya 

hipertensi. Ion natrium mengakibatkan retensi air, sehingga volume 

darah bertambah dan menyebabkan daya tahan pembuluh meningkat. 

Juga memperkuat efek vasokonstriksi nor adrenalin. 

b) Drop (liquorice) 

Sejenis gula-gula yang dibuat dari Succus liquiritiae mengandung asam 

glizirinat dengan khasiat retensi air, yang dapat meningkatkan tekanan 

darah bila dimakan dalam jumlah besar. 

c) Stres (ketegangan emosional) 

Stres dapat meningkatkan tekanan darh untuk sementara akibat 

pelepasan adrenalin dan nor-adrenalin (hormon stres), yang bersifat 

vasokonstriktif. Tekanan darah meningkat pula pada waktu ketegangan 

fisik. 

d) Merokok 

Nikotin dalam rokok berkhasiat sebagai vasokonstriktif dan 

meningkatkan tekanan darah. Merokok memperkuat efek buruk 

hipertensi terhadap sistem pembuluh darah. 

e) Pil anti hamil 

Mengandung hormon wanita estrogen, yang juga bersifat retensi garam 

dan air yang dapat meningkatkan tekanan darah. 

 

 



f) Hormon pria dan kortikosteroid 

Hormon pria dan kortikosteroid juga berkhasiat retensi air. Setelah 

penggunaan hormon ini dihentikan pada umumnya tekanan darah 

menurun dan menjadi normal kembali. 

g) Kehamilan 

Yang terkenal adalah kenaikan tekanan darah yang dapat terjadi selama 

kehamilan. Mekanisme hipertensi ini serupa dengan proses ginjal, bila 

uterus diregangkan terlampau banyak (oleh janin) dan menerima kurang 

darah, maka dilepaskannya zat–zat yang meningkatkan tekanan darah 

(Tjay and Rahardja, 2002). 

Faktor-faktor lain yang bisa dimodifikasi antara lain tekanan darah, 

tidak adanya aktifitas (inaktivitas), kelainan metabolik (diabetes 

mellitus, lipid darah, asam urat dan obesitas) (Anonim, 2007). 

e. Pengobatan Hipertensi 

Tujuan pengobatan hipertensi adalah mengurangi morbiditas dan 

mortalitas kardiovaskuler akibat tekanan darah tinggai dengan cara–cara 

seminimal mungkin mengganggu kualitas hidup pasien. Hal ini dilakukan  

dengan mencapai dan mempertahankan tekanan darah dibawah 140/90 mmHg 

sambil mengedalikan faktor resiko kardiovaskular lainnya (Anonim, 2000). 

Penyakit hipertensi umumnya tidak dapat disembuhkan tetapi dapat 

dikendalikan. Upaya pengendalian tersebut diantaranya adalah mengatur diet, 

menjaga berat badan, menurunkan stres, melakukan olah raga, memakai obat – 

obatnya (Soeharto, 2001). 



Hipertensi mungkin dapat diturunkan dengan terapi tanpa obat (non 

farmakoterapi) atau terapi dengan obat (farmakoterapi). Sebaiknya 

dipertimbangkan untuk terapi tanpa obat terlebih dahulu sebelum diberikan 

terapi dengan obat. Terapi menggunakan obat diberikan jika pasien 

membutuhkannya (Anonim, 2000). 

1) Pengobatan secara non farmakologis  

Strategi pengobatan hipertensi harus dimulai dengan perubahan gaya 

hidup (life style modification) berupa diet rendah garam, berhenti merokok, 

mengurangi konsumsi alkohol, aktivitas fisik yang teratur dan penurunan berat 

badan bagi pasien dengan berat badan berlebih. Selain dapat menurunkan 

tekanan darah, perubahan gaya hidup juga terbukti meningkatkan efektifitas 

obat antihipertensi dan menurunkan resiko kardiovaskuler (Gunawan et al., 

2007). 

Tindakan yang dapat dilakukan untuk menyembuhkan hipertensi 

ringan atau memperingankan hipertensi meliputi penurunan berat badan, diet 

garam, diet lemak, berhenti merokok, membatasi minum kopi, membatasi 

minum alkohol, cukup istirahat dan tidur, olah raga yang cukup bertenaga dan 

menghindari stres (Suharsono, 2003). 

2) Pengobatan secara farmakologis 

Pemilihan obat didasarkan pada tingkat tekanan darah, kerusakan 

organ dan tingkat keparahan serta adanya penyakit lain. Monoterapi digunakan 

untuk beberapa pasien dengan hipertensi sedang (yang telah terbukti adalah 

thiazide dan Beta bloker). Kesuksesan pengobatan menuntut kepatuhan 

terhadap instruksi diet dan penggunaan obat yang dianjurkan (Katzung, 2001). 



Pengobatan dengan antihipertensi harus selalu dimulai dengan dosis 

rendah agar tekanan darah jangan menurun atau terlalu drastis dengan 

mendadak. Kemudian, setiap 1-2 minggu dosis berangsur-angsur dinaikkan 

sampai tercapai efek yang diinginkan (metode: start low, go slow). Begitu pula 

penghentian harus secara berangsur pula (Tjay and Rahardja, 2002). 

Untuk hipertensi tingkat 1 tanpa faktor resiko dan tanpa Target Organ 

Damage (TOD), perubahan pola hidup dapat dicoba sampai 12 bulan 

(Gunawan et al., 2007)). 

Antihipertensi hanya menghilangkan gejala tekanan darah tinggi dan 

tidak penyebabnya. Maka, obat pada hakikatnya harus diminum seumur hidup, 

tetapi setelah beberapa waktu dosis pemeliharaan pada umumnya dapat 

diturunkan (Tjay and Rahardja, 2002).  

Kebanyakan pasien hipertensi memerlukan dua atau lebih obat 

antihipertensi untuk mencapai tekanan darah yang diinginkan. Penambahan 

obat kedua dari kelas yang berbeda dimulai apabila pemakaian obat tunggal 

dengan dosis lazim gagal mencapai target tekanan darah. Apabila tekanan 

darah melebih 20/10 mm Hg diatas target, dapat dipertimbangkan untuk 

memulai terapi dengan dua obat. Yang perlu diperhatikan adalah resiko untuk 

hipertensi ortostatik terutama pada pasien dengan diabetes, disfungsi 

autonomik dan lansia (Anonim, 2006a).  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Algoritme pengobatan hipertensi menurut JNC VII 

Obat-obat antihipertensi : 

1) Penghambat Angiotensin-converting Enzyme Inhibitor (ACE-Inhibitor) 

Mekanisme ACE-Inhibitor adalah menghambat perubahan angiotensin I 

menjadi angiotensin II sehingga terjadi vasodilatasi dan penurunan sekresi 

aldosteron. 

ACE-Inibititor sering untuk krisis hipertensi, hipertensi dengan gagal 

jantung kongesti. Interaksi : Kombinasi dengan diuretik, sebaiknya 

Modifikasi Gaya Hidup  

Tekanan darah lebih dari normal (≥ 140/90 mmHg) 

mulai dengan obat antihipertensi 

Hipertensi komplikasi   Hipertensi tanpa komplikasi 

• Diabetes mellitus  
ACE Inhibitor atau ARB → diuretik → β-bloker, 
CCB 

• Gagal jantung 
Diuretik dan ACE Inhibitor → β bloker → ARB, 
Aldosterone antagonist  

• Infark Miokard 
ACE Inhibitor dan β bloker  → Aldosterone 

antagonist  
• Stroke 

diuretik dan ACE Inhibitor 
• Penyakit ginjal kronik  

ACE Inhibitor atau ARB  
• Resiko tinggi untuk penyakit koroner  
β bloker → ACE Inhibitor, CCB, diuretik  

Hipertensi tingkat I 
(SBP 140 – 159, DBP 90  

– 99 mmHg) 

Hipertensi tingkat II 
(SBP ≥160, DBP ≥100mmHg)

Diuretik bila perlu 
pertimbangan ACE 

Inbitor, ARB, β bloker, 
CCB/kombinasi  

Kombinasi 2 obat Diuretik 
dengan ACE Inhibitor, 
(ARB, β bloker, CCB α 

bloker)  

Tekanan darah diatas target  

Optimasi dosis atau penambahan antihipertensi yang berbeda golongan, 
konsultasi dengan spesialis hipertensi 

(Chobanian et al., 2003)



dihindari karena dapat mengakibatkan hipotensi mendadak (Gunawan et 

al., 2007). Beberapa sediaan obat ACE-Inhibitor ada beberapa yang 

memiliki metabolit aktif seperti terlihat pada tabel dibawah ini.  

Tabel 2. Beberapa sediaan obat ACE-Inhibitor 

Sediaan  Prodrug Metabolit 
aktif  

Metabolisme di 
hati  

Eliminasi  

Kaptopril  
Lisinopril 
Perindopril  
Enalapril 
Ramipril  
Quinapril  
Sulazapril  
Benazepril  
Fosinopril  

Tidak  
Tidak  
Ya 
Ya 
Ya 
Ya 
Ya 
Ya 
Ya 

- 
- 
Perindoprilat 
Enalaprilat  
Ramiprilat  
Quinaprilat  
Silazaprilat  
Benazeprilat  
Fosinoprilat  

+ 
- 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

Ginjal 
Ginjal 
Ginjal 
Ginjal 
Ginjal 
Ginjal 
Ginjal 
Ginjal 
Ginjal + bilier 

 

2) Antagonis reseptor angiotensin II (ARB) 

Mekanisme ARB adalah berikatan dengan reseptor angiotensin II pada otot 

polos pembuluh darah, kelenjar adrenal dan jaringan lain sehingga efek 

angiotensin II (vasokonstriksi dan produksi aldosteron yang tidak terjadi 

akan mengakibatkan terjadi penurunan tekanan darah). ARB sangat efektif 

untuk hipertensi dengan kadar renin tinggi. Kontra indikasi : wanita hamil, 

menyusui (Gunawan et al., 2007). 

3) Penghambat Andenoreseptor α (α -Bloker) 

Mekanisme kerjanya adalah menghambatan reseptor α 1 menyebabkan 

vasodilatasi di arteri dan venula sehingga menurunkan resistensi periver.  

α -bloker baik untuk pesien hipertrofi prostat, memperbaiki insufisiensi 

vaskular perifer (Gunawan et al., 2007). 

 



4) Penghambat Adrenoreseptor β ( β -Bloker) 

Mekanisme kerjanya antara lain: (1) penurunan frekuensi denyut jantung 

dan kontraktilitas miokard sehingga menurunkan curah jantung, (2) 

hambatan sekresi renin di sel-sel jukstaglomeruler ginjal dengan akibat 

penurunan produksi angiotensin II; (3) efek sentral yang mempengaruhi 

aktivitas saraf simpatis, perubahan pada sensitifitas baroreseptor penurunan 

tekanan darah oleh β -bloker per oral berlangsung lambat yaitu terlihat 

dalam 24 jam sampai 1 minggu (Gunawan et al., 2007).  

5) Antagonis kalsium (CCB) 

Mekanisme kerja CCB adalah mencegah atau mengeblok kalsium masuk 

ke dalam dinding pembuluh darah. Kalsium diperlukan otot untuk 

melakukan kontraksi, jika pemasukan kalsium ke dalam sel–sel diblok, 

maka obat tersebut tidak dapat melakukan kontraksi sehingga pembuluh 

darah akan melebar dan akibatnya tekanan darah akan menurun 

(Chobanian et al, 2003). 

Antagonis Ca menghambat pemasukan ion Ca ekstra sel ke dalam sel dan 

dengan demikian dapat mengurangi penyaluran impuls dan kontraksi 

miokard serta dinding pembuluh (Mutschler, 1991). 

6) Diuretik 

Mekanisme kerja diuretik  adalah meningkatkan ekskresi natrium, air dan 

klorida, sehingga menurunkan volume darah dan cairan ekstra sel, 

menurunkan resistensi perifer. 



Ada  golongan diuretik 

a. Golongan tiazid 

Mekanisme kerja golongan tiazid adalah menghambat transport 

bersama (symport) Na- lC  di tubulus distal ginjal, sehingga ekskresi 

Na+ dan lC  di tubulus merupkan obat utama hipertensi, paling efektif 

dalam menurunkan resiko kardiovaskuler. 

b. Golongan diuretik kuat (loop diuretik) 

Meanisme kerja golongan diuretik kuat adalah bekerja di antara Henle 

asenden bagian epitel tebal dengan menghambat transport Na+, K+, lC - 

dan meghambat resorbsi air dan elektrolit. Diuretik kuat dipilih untuk 

hipertensi dengan gangguan ginjal yang berat atau gagal ginjal. 

c. Golongan hemat kalium 

Diuretik hemat kalium dapat menimbulkan hiperkalemia, bila 

diberikan pada pasien dengan gagal ginjal atau bila dikombinasi 

dengan penghambat ACE, ARB, Beta-bloker, AINS dengan atau 

suplemen kalium. Diuretik hemat kalium dihindari bila pasien dengan 

kreatinin serum lebih dari 2,5 mg / dl (Gunawan et al., 2007). 

Adapun beberapa nama obat dan golongan obat antihipertensi seperti yang 

terdapat dalam tabel 3 di bawah ini : 

Tabel 3. Golongan dan nama obat antihipertensi 
 

Golongan Obat Nama Obat Dosis Pemakaian 
(mg/hari) 

Frekuensi 
pemakaian       
(per hari) 

Thiazide diuretik 
 
 
 

Chlorothiazide 
Chlorthalidon 
Hydrochlorothiazide 
Polythiazide 

125-500 
12,5-25 
12,5-50 

2-4 

1-2x 
1x 
1x 
1x 



 
 
 
Loop diuretik 
 
 
Potassium sparing 
diuretics 
Aldosteron 
receptor blokers 
Beta bloker 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beta Bloker with 
Intrinsic 
sympathomimetic 
activity 
Kombinasi alfa 
bloker dan beta 
bloker 
Angiotensin-
converting enzyme 
inhibitor (ACEI) 
 
 
 
 
 
 
Angiotensin II 
antagonists 
 
 
 
 
 
Calsium channel 
blokers (CCB) 
 
 
 
 

Indapamide 
Metolazone 
Metolazone 
Bumetanide 
Furosemide 
Torsemide 
Amiloride 
Triamterene 
Eplerenone 
Spironolaktone 
Atenolol 
Betaxolol 
Bisoprolol 
Metoprolol 
Metoprolol extended 
release 
Nadolol 
Propanolol 
Propanolol long- acting 
Timolol 
Acebutolol 
Penbutolol 
Pindolol 
Carteolol 
Carvedilol 
Labetolol 
 
Benazepril 
Captopril 
Enalapril 
Fisinopril 
Lisinopril 
Moexipril 
Perindopril 
Quinapril 
Ramipril 
Tradolapril 
Candesartan 
Eprosartan 
Irbesartan 
Losartan 
Olmesartan 
Telmisartan 
Valsartan 
Diltiazem extended 
release 
Verapamil immediate 
release 
Verapamil long-acting 
Verapamil 

1,25-2,5 
0,5-1,0 
2,5-5 
0,5-2 
20-80 
2,5-10 
5-10 

50-100 
50-100 
25-50 
25-100 
5-20 

2,5-10 
50-100 
50-100 

 
40-120 
40-160 
40-180 
20-40 

200-800 
10-40 
10-40 
2,5-10 
12,5-50 
200-800 

 
10-40 
25-100 
5-40 
10-40 
10-40 
7,5-30 

4-8 
10-80 
2,5-20 

1-4 
8-32 

400-800 
150-300 
25-100 
20-40 
20-80 
80-320 
120-540 

 
80-320 

 
120-480 
120-360 

1x 
1x 
1x 
2x 
1x 
1x 

1-2x 
1-2x 
1x 
1x 
1x 
1x 
1x 

1-2x 
1x 
 

1x 
2x 
1x 
2x 
2x 
1x 
2x 
1x 
2x 
2x 
 

1x 
2x 

1-2x 
1x 
1x 
1x 
1x 
1x 
1x 
1x 
1x 

1-2x 
1x 

1-2x 
1x 
1x 

1-2x 
1x 
 

2x 
 

1-2x 
1x 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alfa I-blokers 
 
 
Centra α2 
agonists and other 
centrally acting 
drugs 
Direct vasodilator 

Amlodipine 
Felodipine 
Iseadipine 
Nicardipine sustained 
release 
Nifedipine long-acting 
Nisoldipine 
Doxazosin 
Trazosin 
Terazosin 
Clonidine 
Clonidine patch 
Methyidopa 
Reserpine 
Guanfacine 
 
Hidralazine 
Minoxidil 

2,5-10 
2,5-20 
2,5-10 
60-120 

 
30-60 
10-40 
1-16 
2-20 
1-20 

0,1-0,8 
0,1-0,3 

250-1,000 
0,1-0,25 

0,5-2 
 

25-100 
2,5-80 

1x 
1x 
2x 
2x 
 

1x 
1x 
1x 

2-3x 
1-2x 
2x 

1 minggu 
2x 
1x 
1x 
 

2x 
1-2x 

(Chobanian et al., 2003) 
Kombinasi obat antihipertensi yang paling efektif adalah :  

1. ACEI dengan diuretik  

2. ARB dengan diuretik  

3. Beta Bloker dengan diuretik  

4. Diuretik dengan CCB 

5. ACEI dengan CCB 

6. Centra α2 agonist dengan diuretik  

7. Alfa-I Blokers dengan diuretik (Anonim, 2006). 

2. Dosis Obat 

Dosis obat adalah jumlah yang digunakan oleh seorang pasien untuk 

memperoleh efek terapetik yang diharapkan. Dosis untuk obat antihipertensi, 

bersifat umum dan biasanya khusus untuk pasien dengan komplikasi tertentu 

misalnya gangguan ginjal. Faktor yang mempengaruhi penentuan dosis dan 



regimen dosis, diantaranya rute pemberian, lama pemberian, serta faktor pasien 

seperti berat badan, keadaan penyakit dan toleransi (Ansel and Prince, 2006). 

Dosis obat juga disebut sebagai dosis lazim atau dosis medicinalis atau 

dosis terapetik. Dosis maksimum adalah batas dosis yang relatif masih aman 

diberikan kepada penderita. Angka yang menunjukkan dosis maksimum untuk 

suatu obat adalah dosis tertinggi yang masih dapat diberikan kepada penderita 

dewasa, ini umumnya dicantumkan dalam suatu gram, miligram, mikrogram, 

atau Satuan Internasional. Bila dosis obat yang diberikan melebihi dosis 

terapetik terutama obat yang tergolong racun ada kemungkinan terjadi 

keracunan, dinyatakan sebagai dosis toxica. Dosis toksik ini dapat 

mengakibatkan kematian, disebut dosis letalis (Joenoes, 2001). 

3. Rasionalitas Pengobatan  

 Agar tercapai tujuan pengobatan yang efektif, aman dan ekonomis maka 

pemberian obat harus memenuhi prinsip-prinsip farmakoterapi sebagai berikut: 

a. Indikasi tepat  

b. Penilaian kondisi pasien tepat  

c. Pemilihan obat tepat yakni obat yang efektif, aman, ekonomis, dan sesuai 

dengan kondisi pasien. 

d. Dosis yakni cara pemberian obat secara tepat dan frekuensi pemberian  

e. Informasi untuk pasien secara tepat  

f. Evaluasi dan tindaklanjut dilakukan secara tepat (Anonim, 2000). 

 

 



4. Rumah Sakit 

a. Definisi  

Rumah sakit adalah salah satu dari sarana kesehatan tempat 

menyelenggarakan upaya kesehatan. Rumah sakit adalah suatu organisasi 

yang kompleks mengunakan gabungan alat ilmiah khusus dan rumit, dan 

difungsikan oleh berbagai kesatuan personel terlatih dan terdidik dalam 

menghadapi dan menangani masalah medik modern, yang semuanya terikat 

bersama-sama dalam maksud yang sama, untuk pemulihan dan 

pemeliharaan kesehatan yang baik (Siregar and Amalia, 2004). 

b. Klasifikasi Rumah Sakit Pemerintah 

Klasifikasi tersebut di dasarkan pada unsur pelayanan, ketenangan, 

fisik dan peralatan : 

1) Rumah sakit umum kelas A adalah rumah sakit umum yang mempunyai 

fasilitas dan kemampuan pelayanan medik spesialitik luas dan 

subspesialistik luas. 

2) Rumah sakit umum kelas B adalah rumah sakit umum yang mempunyai 

fasilitas dan kemampuan pelayanan medik sekurang-kurangnya 11 

spesialistik dan subspesialistik terbatas. 

3) Rumah sakit umum kelas C adalah rumah sakit umum yang mempunyai 

fasilitas dan kemampuan pelayanna medik spesialistik dasar. 

4) Rumah sakit umum kelas D adalah rumah sakit umum yang mempunyai 

fasilitas dan kemampuan pelayanan medik. 

 



c. Ketentuan umum  

Ketentuan umum dalam keputusan Menteri Kesehatan RI Nomer: 

983/ Menkes/SK/XI/1992 ialah : 

1) Rumah sakit umum adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan 

kesehatan yang bersifat dasar, spesialistik dan sub spesialistik. 

2) Rumah sakit umum pemerintah adalah rumah sakit umum milik 

pemerintah baik pusat, daerah, Departemen Pertahanan dan Keamanan, 

maupun Badan Usaha Milik Negara (Siregar and Amalia, 2004). 

5. Rekam Medis 

a. Definisi 

Dalam PERMENKES No. 749/Menkes/XII/89 tentang rekam medik 

disebut pengertian rekam medik adalah berkas yang berisikan catatan dan 

dokumen tentang identitas pasien pada sarana pelayanan kesehatan. 

b.  Kegunaan rekam medis 

Secara umum kegunaan rekam medik adalah :  

1) Merupakan dasar untuk perencanaan pengobatan/perawatan yang harus 

diberikan kepada pasien. 

2) Sebagai bukti tertulis atas segala pelayanan, perkembangan penyakit 

dan pengobatan selama pasien berkunjung/dirawat dirumah sakit. 

3) Menyediakan data-data khusus yang sangat berguna untuk keperluan 

penelitian dan pendidikan. 

4) Menjadi sumber yang harus didokumentasikan serta sebagai bahan 

pertanggungjawaban dan laporan. 



c. Lama penyimpanan rekam medis 

Berpedoman pada PERMENKES tentang rekam medis tahun 1989, 

pada pasal 7 dinyatakan : 

1) Lama penyimpanan sekurang-kurangnya 5 lima tahun terhitung tangal 

terakhir pasien berobat. 

2) Lama penyimpanan yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat khusus 

dapat ditetapkan tersendiri (Hanifiah and Amir, 2004). 

6. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga 

Badan pengelolaan rumah sakit umum daerah kota Salatiga saat ini 

sebagai rumah sakit kelas C sudah mempunyai dua belas pelayanan spesialis 

yaitu bedah, penyakit dalam, kebidanan dan kandungan, kesehatan anak, mata, 

telinga hidung tenggorokan (THT), kulit dan kelamin, gigi dan dokter spesialis 

sebanyak 12 orang, sehingga sudah siap bila nantinya akan dikembangkan 

menjadi kelas B (Anonim, 2008). 


