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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Tolok ukur kemajuan bangsa seringkali dilihat dari harapan hidup 

penduduknya. Hal ini juga terjadi di Indonesia sebagai negara berkembang, 

dengan perkembangan yang cukup baik, makin tinggi harapan hidupnya 

diproyeksikan dapat mencapai lebih dari 70 tahun pada tahun-tahun yang akan 

datang (Anonim, 2002). 

Drug Related Problems (DPRs) merupakan kejadian tidak diinginkan yang 

menimpa pasien yang berhubungan dengan terapi obat. Dalam penelitian di 

Inggris yang dilakukan oleh salah satu unit perawatan umum menemukan 8,8% 

kejadian Drug Related Problems (DPRs) yang terjadi pada 93% pasien (Cipolle et 

al., 1998). 

Penelitian selama tiga tahun oleh Minesota Pharmaceutical Care Project 

terhadap 9.399 pasien, dan dari jumlah 5.544 kasus DRPs yang terjadi 23% 

membutuhkan terapi obat tambahan, 15% diidentifikasi dari pasien yang 

menerima obat salah, 8% karena obat tanpa indikasi yang valid, 6% diantaranya 

karena dosis yang terlalu tinggi dan dosis yang terlalu rendah 16%, sedangkan 

penyebab umum lainnya Adverse Drug Reaction (ADRs) sebanyak 21% (Cipolle 

et al., 1998). 
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Penelitian di Norwegia melaporkan kejadian DRPs terjadi 1,9% di instalasi 

kardiologi; 2,0% dari instalasi geriatri; 2,1% dari instalasi pengobatan dan 2,3% 

dari instalasi rheumatology. DRPs paling sering terjadi dalam kelompok pasien 

adalah dosis yang tidak optimal (kardiologi, respiratori, dan geriatri) dan 

membutuhkan obat tambahan (rheumatology) (Anonim, 2004). 

Hipertensi dapat menimbulkan berbagai macam komplikasi antara lain gagal 

jantung, gagal ginjal, kerusakan otak, mata dan kerusakan pembuluh darah perifer. 

Untuk menjaga tekanan darah tetap normal, penderita hipertensi harus 

mengkonsumsi obat selama hidupnya (Nafrialdi, 2007). 

Hipertensi merupakan penyakit dengan angka kejadian yang tinggi pada 

tahun 2007 di RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten, yaitu sejumlah 839 kasus 

dari total pasien 15.733. Dengan memperhatikan masalah-masalah diatas maka 

dilakukan penelitian di RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten, dengan maksud 

untuk mengetahui Drug Related Problems yang terjadi dalam pengobatan 

penyakit hipertensi. Selanjutnya untuk mengidentifikasi Drug Related Problems 

(DRPs) kategori evaluasi dosis yang meliputi dosis kurang dan dosis lebih, karena 

ketepatan dosis sangat berpengaruh terhadap keberhasilan terapi. 

B. Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang maka dapat dirumuskan suatu permasalahan 

yaitu berapa angka kejadian DRPs potensial kategori dosis kurang dan dosis lebih 

pada pasien hipertensi di instalansi rawat inap Rumah Sakit Umum Pusat Dr. 

Soeradji Tirtonegoro Klaten Tahun 2007? 
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C. Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui persentase DRPs potensial 

kategori obat dengan dosis kurang dan lebih pada pasien hipertensi di instalansi 

rawat inap Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten Tahun 

2007. 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Hipertensi 

a. Definisi 

Definisi hipertensi tidak berubah sesuai dengan umur: tekanan darah 

sistolik (TDS) > 140 mmHg dan/tekanan darah diastolik (TDD) > 90 mmHg 

(Kuswardhani, 2005). 

b. Diagnosa 

Hipertensi dinyatakan berdasarkan pengukuran tekanan darah dan 

bukan pada gejala yang dilaporkan penderita. Sering hipertensi tidak 

memberikan gejala (asimptomatik) sampai terjadi atau telah terjadi 

kerusakan end organ (Benowitz, 1998). 

Pengukuran tekanan darah harus memperhatikan cara, alat, saat dan 

tempat pengukuran. Pemeriksaan pada jantung, mata, ginjal dan susunan 

saraf pusat perlu dilakukan untuk menilai keterlibatan organ tersebut pada 

hipertensi. Penilaian yang mengarah pada hipertensi sekunder seperti bruit 

di abdomen, ginjal polikistik, takikardi dan keringat juga harus diperiksa 

(Sidabutar dan Wiguno,1998). 
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Pemeriksaan darah tepi dan urin lengkap, fungsi ginjal, kadar gula 

darah, kalium dalam serum, dan hemoglobin glikosilated diperlukan untuk 

menilai keadaan diabetes dan kemungkinan penyebab hipertensi. 

Pemeriksaan fraksi lemak diperlukan untuk menilai faktor risiko 

kardiovaskular (Sidabutar dan Wiguno,1998). 

c. Klasifikasi Hipertensi 

The Joint National Committee VII Report (JNC VII Report), membagi 

hipertensi menjadi 4 kategori yaitu: normal, prehipertensi, hipertensi tingkat 

I, hipertensi tingkat II. Klasifikasi tekanan darah pada penderita usia 18 

tahun ke atas dapat dilihat pada tabel 1. 

Tabel 1. Klasifikasi tekanan darah untuk pasien usia 18 tahun ke atas berdasarkan 

JNC VII*   

Klasifikasi tekanan darah TDS (mmHg)  TDD (mmHg) 

Normal  <120 Dan <100 

Prehipertensi  120-139 Atau 80-89 

Hipertensi tingkat I 140-159 Atau 90-99 

Hipertensi tingkat II ≥160 Atau ≤100 

*Klasifikasi menurut The Joint National Committee on Detection, and Treatment of High Blood 

Pressure, Amerika serikat, dalam laporannya ke-7 tahun 2003. 

Keterangan:  TTD = Tekanan Darah Diastolik 

  TDS = Tekanan Darah Sistolik 

 

d. Etiologi 

Penyebab hipertensi dibagi atas: 

1) Hipertensi esensial atau primer atau idiopatik. 

Hipertensi esensial atau primer atau idiopatik adalah hipertensi 

yang tidak jelas etiologinya. Lebih dari 90% kasus hipertensi termasuk 

dalam kelompok ini. Penyebab hipertensi esensial adalah multifaktor, 
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terdiri dari faktor genetik dan faktor lingkungan (Setiawati dan Bustami, 

2007). 

2) Hipertensi sekunder atau renal.  

Hipertensi sekunder adalah hipertensi yang diketahui penyebabnya. 

Hipertensi ini sebagai akibat suatu penyakit, kondisi, kebiasaan 10% 

penderita disebabkan oleh hipertensi ini (Siauw, 1994). Adapun 

penyebab hipertensi sekunder antara lain penyaki-penyakit ginjal, 

kelainan endokrin, obat-obatan, penyebab lainnya misalnya kehamilan 

dan keracunan timbal akut (Karyadi, 2002). 

e. Gejala hipertensi 

Hipertensi dikenal juga sebagai sebagai silent killer atau pembunuh 

terselubung yang tidak menimbulkan gejala atau asimptomatik. Pada 

umumnya, sebagian besar penderita tidak mengetahui bahwa dirinya 

menderita tekanan darah tinggi. Oleh karena itu sering ditemukan secara 

kebetulan pada waktu penderita datang ke dokter untuk memeriksakan 

penyakit lain. Kenaikan tekanan darah tidak atau jarang menimbulkan 

gejala-gejala spesifik. Pengaruh patologik hipertensi sering tidak 

menunjukan tanda-tanda selama beberapa tahun setelah terjadi hipertensi. 

Penderita hipertensi tidak mengetahui bahwa dirinya menderita hipertensi 

(Darmojo, 1998). Gangguan hanya dapat dikenali dengan pengukuran tensi 

dan adakalanya melalui pemeriksaan tambahan terhadap ginjal dan 

pembuluh darah (Tjay dan Raharja, 2002). 
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Adapun beberapa faktor yang dapat meningkatkan tekanan darah  

secara reversible, antara lain: 

1) Garam 

 Garam merupakan hal yang sangat penting pada mekanisme 

timbulnya hipertensi. Ion natrium mengakibatkan retensi air, sehingga 

volume darah bertambah dan menyebabkan daya tahan pembuluh 

meningkat. Juga memperkuat efek vasokonstriksi noradrenalin  (Tjay dan 

Raharja, 2002). 

2) 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 (Tjay dan Raharja, 

2002). 

3) Stres (ketegangan emosional) 

Hubungan antara stres dan hipertensi ditilik melalui aktivitas saraf 

simpatik, yang diketahui dapat meningkatkan tekanan darah secara 

intermiten. Stres yang berkepanjangan mengakibatkan tekanan darah 

yang tetap tinggi (Anonim, 2002). Tekanan darah meningkat juga pada 

waktu ketegangan fisik (Tjay dan Raharja, 2002). 

4) Merokok 

Merokok, secara akut dapat meningkatkan tekanan darah, yaitu 

dengan cara meningkatkan norepinefrin plasma. Meskipun efek jangka 

panjang merokok terhadap tekanan darah masih belum jelas, namun efek 
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sinergis merokok dengan tekanan darah yang tinggi terhadap resiko 

kardiovaskuler telah didokumentasikan dengan nyata (Sidabutar dan 

Wiguno, 1998). 

Menurut WHO (World Health Organization) (2002), individu yang 

terus-menerus menggunakan tembakau cenderung meningkatkan resiko 

hipertensi, hal ini disebabkan karena adanya konsumsi kumulatif 

penggunaan tembakau. Merokok dapat meningkatkan tekanan darah, 

meskipun pada beberapa penelitian didapatkan kelompok perokok 

dengan tekanan darah lebih rendah dibandingkan dengan kelompok yang 

tidak merokok. Nikotin dalam rokok berkhasiat vasokonstriksi dan 

meningkatkan tekanan darah. Merokok meningkatkan efek buruk 

hipertensi terhadap sistem pembuluh (Tjay dan Raharja, 2002). 

5) Hormon pada pria dan kortikosteroida 

Hormon pria dan kortikosteroida juga mempunyai efek retensi air. 

Setelah penggunaan hormon ini dihentikan pada umumnya tekanan darah 

menurun dan menjadi normal kembali (Tjay dan Raharja, 2002). 

6) Kehamilan 

Kenaikan tekanan darah yang dapat terjadi selama kehamilan. 

Mekanisme hipertensi ini serupa dengan proses di ginjal, bila uterus 

direnggangkan terlampau banyak (oleh ginjal) dan menerima kurang 

darah, maka dilepaskannya zat-zat yang meningkatkan tekanan darah 

(Tjay dan Raharja, 2002).  
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7) Alkohol 

Penggunaan alkohol berlebihan dapat meningkatkan tekanan darah, 

mungkin dengan cara meningkatkan katekolamin plasma. Hipertensi 

dapat sulit dikontrol pada pasien dengan konsumsi etanol lebih dari 40 

gram (dua minuman) per hari atau minum minuman beralkohol pada 

acara pesta minum-minuman keras (Sidabutar dan Wiguno,1998). 

f. Tujuan dan Penatalaksanaan 

Tujuan dan penatalaksanaan hipertensi adalah menurunkan resiko 

penyakit kardiovaskular dan mortalitas serta morbiditas yang berkaitan 

(Mansjoer dan Triyanti, 1999). Tekanan darah harus diturunkan serendah 

mungkin yang tidak mengganggu fungsi ginjal, otak, jantung, maupun 

kualitas hidup, sambil dilakukan pengendalian faktor-faktor resiko 

kardiovaskular lainnya (Setiawati dan Bustami, 2003). Pada umumnya 

sasaran tekanan darah pada penderita muda adalah < 140/90 mmHg (sampai 

130/85 mmHg), sedangkan pada penderita usia lanjut sampai umur 80 tahun 

<160/90 mmHg (sampai 145 mmHg sistolik bisa dapat ditoleransi) 

(Ganiswara et al, 2007). 

Pengobatan hipertensi pada usia lanjut sangat mudah apabila 

hipertensi hanya merupakan satu-satunya kelainan yang diderita oleh lansia 

tersebut. Akan tetapi terjadinya komplikasi dan adanya penyakit komorbid 

pada berbagai organ membuat penatalaksanaan hipertensi pada usia lanjut 

rumit (Bulfit et al., 1999). 
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g. Terapi Non Farmakologis dan Terapi Farmakologis 

Penatalaksanaan pasien hipertensi tidak terlepas dari penatalaksanaan 

pola hidup sehat. Ada beberapa cara hidup sehat atau lebih dikenal dengan 

terapi non farmakologis atau pengobatan tanpa obat-obatan berdasarkan 

JNC VII antara lain: 

1) Penurunan berat badan bagi yang obesitas. 

2) Perencanaan pola makan dengan diet yang ketat, namun kaya akan 

potasium dan kalsium, untuk mencegah hipertensi DASH (Dietary 

Approaches to Stop Hypertension). 

3) Aktivitas fisik yang sesuai dengan kondisi pasien. 

4) Penghentian konsumsi alkohol. 

Modifikasi gaya hidup terbukti dapat menurunkan tekanan darah, 

mempertinggi kinerja obat-obat antihipertensi dan mengurangi terserang 

penyakit kardiovaskuler (Chobanian et al., 2003). Bila modifikasi pola 

hidup tidak memberikan respon, maka perlu dilakukan penatalaksanaan 

terapi farmakologis dengan obat-obat antihipertensi sebagai terapi untuk 

menurunkan tekanan darah. Diantaranya adalah diuretik, anti adrenergik, 

vasodilator, penghambat ACE, antagonis reseptor angiotensin II, dan 

calcium channel blocker serta obat antihipertensi yang bekerja sentral 

(Anonim, 2002). 

Terapi hipertensi harus dimulai dengan dosis rendah agar penurunan 

tekanan darah tidak terlalu dratis atau mendadak. Kemudian, setiap 1-2 

minggu doisis berangsur-angsur dinaikan sampai tercapai efek yang 
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diinginkan  (metode: starts low, go slow). Begitu pula penghentian terapi 

harus secara berangsur pula (Tjay dan Raharja, 2002). 

Antihipertensi  hanya menghilangkan gejala tekanan darah tinggi dan 

tidak penyebabnya, maka obat harus diminum seumur hidup, setelah 

beberapa waktu dosis pemeliharaan pada umumnya dapat diturunkan (Tjay 

dan Raharja, 2002). 

Pemberian antihipertensi pada penderita usia lanjut harus hati-hati 

karena pada mereka ini terdapat: penurunan reflek baroreseptor sehingga 

mereka lebih mudah mengalami hipotensi ortostatik, gangguan autoregulasi 

otak sehingga iskemia serebral mudah terjadi dengan hanya sedikit 

penurunan tekanan darah sistemik, penurunan fungsi ginjal dan hati 

sehingga terjadi akumulasi obat, pengurangan volume intravaskuler 

sehingga lebih sensitivitas terhadap hipokalemia sehingga lebih sensitif 

terhadap ekskresi cairan, dan sensitivitas terhadap hipokalemia sehingga 

mudah terjadi aritmia dan kelemahan otot (Ganiswara et al, 2007). 

h. Obat-Obat Anti Hipertensi 

a) Diuretik 

Khasiat antihipertensi diuretik berawal dari efeknya meningkatkan 

ekskresi natrium, klorida, dan air sehingga mengurangi volume plasma dan 

cairan ekstrasel. Tekanan darah turun akibat berkurangnya curah jantung, 

sedangkan resistensi perifer tidak berubah pada awal terapi (Setiawati dan 

Bustami, 2007). 
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Diuretik meningkatkan pengeluaran garam dan air oleh ginjal hingga 

volume darah dan tekanan darah menurun, di samping itu diperkirakan 

berpengaruh langsung terhadap dinding pembuluh, yakni penurunan kadar 

natrium membuat dinding lebih kebal terhadap noradrenalin, sehingga daya 

tahannya berkurang. Efek hipotensifnya relatif ringan dan tidak meningkat 

dengan memperbesar dosis (Tjay dan Raharja, 2002). Tiazid dan diuretik 

lainnya merupakan terapi utama hipertensi yang dapat mengurangi kejadian 

kardiovaskuler (Welbert, 2000). 

Diuretik hemat kalium merupakan diuretik lemah, penggunaannya 

terutama kombinasi dengan diuretik lain untuk mencegah atau mengurangi 

hipokalemia dari diuretik lain. Diuretik hemat kalium dapat menyebabkan 

hiperkalemia, terutama pada penderita dengan gangguan fungsi ginjal atau 

bila dikombinasi dengan penghambat ACE, suplemen kalium dan obat 

inflamasi non steroid. Spironolakton adalah antagonis spesifik dari 

aldosteron dan dalam dosis sampai dengan 100 mg sehari mempunyai efek 

hipotensif yang sebanding dengan hidroklortiazid (Setiawati dan Bustami, 

2007). 

b) Penghambat Adrenergik 

Beta blocker diberikan sebagai obat pertama pada penderita hipertensi 

ringan sampai sedang dengan penyakit jantung koroner (terutama setelah 

infark miokard akut). Beta blocker lebih efektif pada penderita yang lebih 

muda dan kurang efektif pada penderita yang lebih tua. Efektifitas berbagai 

beta blocker sebagai antihipertensi tidak berbeda satu sama lain bila 
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diberikan dalam dosis yang ekuipoten. Secara umum, efek samping beta 

blocker (termasuk labetolol) berupa bronkospasme, memperburuk gangguan 

pembuluh darah perifer, rasa lelah, insomnia. Beta blocker tidak boleh 

diberikan pada penderita dengan asma, gagal jantung dengan disfungsi 

sistolik, dan penyakit vaskuler perifer (Setiawati dan Bustami, 2007). 

Alpha blocker yang selektif memblok adrenoreseptor alpha-1, yang 

berguna untuk pengobatan hipertensi. Alpha blocker yang non selektif juga 

menghambat adrenoreseptor alpha-2 di ujung saraf adrenergik sehingga 

meningkatkan pelepasan norepinefrin. Alpha blocker yang non selektif 

kurang efektif sebagai antihipertensi. Alpha blocker-1 yang tersedia sebagai 

antihipertensi saat ini adalah prasozin, terasozin, daksasozin, dan bunasozin 

(Setiawati dan Bustami, 2007). 

Agonis reseptor sentral alpha-2 (misalnya klonidin dan metildopa) 

menurunkan tekanan darah dengan cara menstimulasi reseptor adrenergik 

alpha-2 pada otak yang menurunkan aliran simpatis dari pusat vasomotor 

otak dan meningkatkan vagal tone. Penggunaan secara kronis menyebabkan 

retensi cairan dan sodium. Efek samping yang umum terjadi adalah sedasi, 

mulut kering, dan depresi (Dipiro et al., 2000). 

c) Calcium Channel Blocker 

Calcium channel blocker bekerja dengan cara menghambat influks ion 

kalsium trans membran, yaitu mengurangi masuknya ion kalsium melalui 

kanal kalsium lambat ke dalam otot polos, otot jantung dan saraf (Anonim, 

2002). 
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Efek samping yang umum terjadi pada penggunaan golongan obat ini 

antara lain gangguan lambung-usus, hipotensi (penurunan tekanan darah) 

akibat vasodilatasi (pelebaran pembuluh darah) umum. Pada keadaan 

hipotensi hebat pemberian obat golongan ini tidak dianjurkan, karena 

mempunyai resiko terjadinya serangan angina dan infark jantung. Golongan 

obat calcium channel blockers yang bekerja lama (long-action), sering 

digunakan untuk pengobatan awal hipertensi. Golongan obat calcium 

channel blockers ini antara lain: nifedipin, verapamil, dan diltiazem 

(Karyadi, 2002). 

Golongan dihidropiridin (nifedipin, nikardipin, isradipin, felodipin, 

dan amlodipin), merupakan golongan vasodilator yang poten. Calcium 

channel blockers tidak mempunyai efek samping metabolik, baik terhadap 

lipid, karbohidrat, maupun asam urat (Setiawati dan Bustami, 2007). 

d)  ACEI 

ACEI (angiotensin-converting enzyme inhibitors) bekerja dengan 

mencegah aktivasi hormon angiotensin II dari dua perintisnya, yakni renin 

dan angiotensin I. Karena angiotensin II mempersempit pembuluh darah, 

ACEI secara efektif membukanya kembali sehingga menurunkan tekanan 

darah (Beevers, 2002). 

Secara umum ACEI dapat dibedakan atas yang bekerja secara 

langsung yakni captopril dan lisinopril dan yang bekerja tidak langsung, 

yakni semua ACEI selain captopril dan lisinopril. ACEI yang bekerja 

langsung maksudnya adalah ACEI bekerja dengan cara menghambat 
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pengubahan angiotensin I menjadi angiotensin II. Sedangkan ACEI yang 

bekerja tidak langsung (prodrug) yaitu diesterifikasi di hati atau mungkin 

organ lainnya (ginjal, saluran cerna) menjadi bentuk aktifnya (Depkes RI, 

2000). 

ACEI dapat menyebabkan penurunan tekanan darah yang sangat cepat 

pada beberapa pasien,, karena itu bila mungkin terapi diuretik dihentikan 

untuk beberapa hari sebelum memulai terapi dengan ACEI, dan dosis 

pertama sebaiknya diberikan sebelum tidur (Anonim, 2000). 

Efek samping yang bisa timbul antara lain batuk, mual, muntah, diare, 

hipotensi terutama pada penderita yang mendapat diuretik, hiperkalemia 

terutama pada penderita dengan gangguan fungsi ginjal, serta kelainan kulit 

seperti angioderma, urtikaria (bengkak-bengkak seperti biduran) (Karyadi, 

2002). 

Batuk kering merupakan efek samping yang paling sering terjadi, 

insidensinya 10-20%, lebih sering pada wanita dan malam hari. Efek 

samping ini bergantung besarnya dosis, dan reversibel bila obat dihentikan. 

Efek hipotensi ACE inhibitors dilawan oleh obat-obat anti inflamasi 

nonsteroid, terutama indometasin, melalui hambatan sintesis prostaglandin 

yang bersifat vasodilator dan berperan penting dalam aliran darah ginjal 

serta metabolisme garam dan air (Setiawati dan Bustami, 2007). 

e) Angiotensin II Receptor Blockers 

Angiotensin II receptor blockers yang spesifik adalah losartan, 

valsartan, candesartan, dan ibesartan. Sifat obat-obat tersebut mirip dengan 
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penghambat ACEI, obat-obat golongan ini tidak menghambat pemecahan 

bradikinin dan kinin-kinin lainnya, sehingga tampaknya tidak menimbulkan 

batuk kering yang biasanya mengganggu terapi dengan menghambat ACEi 

(Saseen dan Carter, 2005). 

f) Vasodilator.  

Vasodilator adalah zat-zat yang berkhasiat vasodilatasi langsung 

terhadap arteriol dan dengan demikian menurunkan tekanan darah tinggi 

(Tjay dan Raharja, 2002). Efek samping yang bisa timbul dari pemberian 

obat ini antara lain penahan (retensi) cairan tubuh, gangguan saluran cerna, 

takikardi (peningkatan denyut jantung), serta tidak boleh diberikan pada 

penderita gangguan pembuluh darah aorta dan gangguan ginjal berat. 

Golongan obat vasodilator ini antara lain: hidralazin, nitrogliserin, 

minoksidil, diazoksida, natrium nitroprusid (Karyadi, 2002). 

Hidralazin menurunkan tekanan darah diastolik lebih banyak daripada 

tekanan darah sistolik dengan menurunkan resistensi perifer. Oleh karena 

hidralazin lebih selektif mendilatasi arteriol daripada vena, maka hipotensi 

postural jarang terjadi. Hidralazin menyebabkan retensi natrium dan air bila 

tidak diberikan bersama diuretik. Minoksidil lebih efektif daripada 

hidralazin. Obat ini efektif pada hampir semua penderita, maka berguna 

untuk terapi jangka panjang hipertensi berat yang refrakter terhadap 

kombinasi 3 obat yang terdiri dari diuretik, penghambat adrenergik dan 

vasodilator lain. Retensi cairan sering terjadi, tetapi biasanya dapat diatasi 

dengan pemberian tiazid dan atau furosemid (Setiawati dan Bustami, 2007). 



16 
 

g) Obat antihipertensi yang bekerja sentral. 

Metildopa yang mempunyai keuntungan karena aman bagi pasien 

asma, gagal jantung dan kehamilan. Efek sampingnya minimal jika dosis 

perharinya dipertahankan tetap dibawah 1 gram. Klonidin mempunyai 

kerugian karena penghentian secara tiba-tiba dapat menyebabkan krisis 

hipertensi. Minoksidil, obat yang bekerja sentral, belum lama ini 

diperkenalkan untuk hipertensi esensial ringan sampai sedang. Obat ini 

digunakan apabila tiazid, beta bloker, ACEI, dan calcium channel blocker 

tidak cukup atau gagal mengontrol tekanan darah (Anonim, 2000). 

i. Penatalaksanaan 

Klasifikasi prehipertensi adalah kelompok penderita yang berisiko 

mengidap hipertensi. Klasifikasi prehipertensi merupakan pedoman bagi 

para praktisi medis untuk mengambil tindakan agar tekanan darah tidak 

mengalami peningkatan. Tentu saja, strategi-strategi pencegahan hipertensi 

dibutuhkan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan (modifikasi gaya 

hidup atau terapi non farmakologis). Bila pada kelompok prehipertensi 

tanpa indikasi lain yang muncul, seperti ortostatik hipertensi, kelainan ginjal 

atau diabetes. Maka tidak perlu diberikan obat antihipertensi, tetapi hanya 

cukup dengan modifikasi gaya hidup sehat saja. Sebaliknya jika muncul 

indikasi (kelainan ginjal atau diabetes) maka dapat diberikan angiotensin II 

reseptor bloker, ACE inhibitors, beta bloker, dan calcium channel bloker. 

Pada hipertensi  tingkat I, modifikasi gaya hidup tetap dianjurkan, selain itu 

pula digunakan obat-obatan. Hipertensi tingkat I tanpa indikasi bisa 
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digunakan diuretik tipe tiazid, atau dapat pula diberikan angiotensin II 

receptor blockers, beta blockers, calcium channel blocker atau kombinasi. 

Sedangkan dengan indikasi (kelainan ginjal atau diabetes) pada hipertensi 

tingkat I dapat diberikan angiotensin II receptor blockers, beta blockers,, 

atau calcium channel blockes. Dan dapat pula digunakan obat-obat 

antihipertensi lainnya (diuretik, ACEI, beta blockers, calcium channel 

blokers). Hipertensi tingkat II, modifikasi gaya hidup tetap dianjurkan, jika 

pada hipertensi tingkat II tanpa indikasi biasanya diberikan dua kombinasi 

obat (Tiazid tipe diuretik dan ACEI atau angiotensin II receptor blockers, 

atau beta blockers atau calcium channel blockers). Pada hipertensi tingkat II 

dengan indikasi sama halnya dengan hipertensi tingkat I dengan indikasi 

(Chobanian et al., 2003). 

Tabel 2. Klasifikasi dan penatalaksanaan tekanan darah pada pasien 18 keatas 

(Chobanian et al., 2003) 

 
Klasifikasi 

tekanan darah 

TDS* 

mmHg 

TDD* 

mmHg 

Modifikasi 

gaya hidup 

Tanpa penyakit Dengan 

penyakit 

Normal  <120 Dan <80 dianjurkan   

Prehipertensi  120-139 Atau 

80-89 

Ya Tidak perlu obat 

antihipertensi 

Obat-obatan 

untuk indikasi°° 

Hipertensi tingkat I 140-159 Atau 

90-99 

Ya Tiazid tipe diuretik 

pada sebagian besar. 

Boleh 

dipertimbangkan 

ARB, BB, CCB, 

atau kombinasi 

Obat-obatan 

untuk indikasi°° 

Obat obat 

antihipertensi 

lainnya (diuretik, 

ACEI, BB, CCB) 

bila dibutuhkan Hipertensi tingkat II ≥160 Atau 

≥100 

Ya 2 kombinasi obat 

untuk sebagian 

besar° (selalu tiazid 

tipe diuretik & 

ACEI atau ARB 

atau BB atau CCB) 

Keterangan: 

*  Terapi ditentukan berdasarkan klasifikasi tekanan darah tertinggi; 

° Terapi kombinasi diberikan kepada pasien dengan risiko orthostatic hypotension; 

°°  Terapi bagi pasien dengan kelainan ginjal atau diabetes untuk mencapai angka tekanan darah <130/80 

mmHg; ARB:Angiotensin II Receptor Blocker; ACEI:Angiotensin Converting Enzym Inhibitor; BB:Beta 

Blocker; CCB:Calcium Channel Blocker. 
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Seiring dengan meningkatnya populasi geriatri di Indonesia, insidensi 

hipertensi pada populasi ini meningkat pula. Salah satu karakteristik 

hipertensi pada geriatri adalah terdapatnya berbagai penyakit penyerta. 

Berbagai pilihan obat-obat antihipertensi telah beredar di pasaran. 

Pemakaian berbagai obat tersebut bisa disesuaikan dengan penyakit 

penyerta yang menyertai keadaan hipertensi tersebut (Darmojo dan 

Martono, 2006). 

Tabel 3. Pilihan obat antihipertensi dengan adanya penyakit penyerta (Chobanian 

et al., 2003) 

 
Penyulit  Diuretik Beta 

bloker 

ACE 

inhibitors 

ARB CCB Antagonis 

aldosteron 

Gagal jantung • • •   • 

Post-miokardial 

infark 

 • •   • 

Penyakit 

koroner 

• • •  •  

Diabetes  • • • • •  

Penyakit ginjal 

kronik 

•  • •   

Stroke  •  •    

Keterangan: • Obat antihipertensi yang direkomendasikan 

Tabel 3 menunjukkan pemilihan obat antihipertensi dengan adanya 

penyerta seperti gagal jantung, obat antihipertensi yang direkomendasikan 

adalah diuretik, beta blockers, ACEI, dan antagonis aldosteron. Pada post 

miokardial infark, direkomendasikan beta blocker, ACEI dan antagonis 

aldosteron. Penyakit koroner, obat antihipertensinya adalah diuretik, beta 

blocker, ACEI, dan calcium channel blocker. Sedangkan pada diabetes, obat 

antihipertensi yang direkomendasikan adalah diuretik, beta blocker, ACEI, 
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angiotensin reseptor bloker dan calcium channel blocker. Pada penyakit 

penyerta seperti ginjal kronik, dapat direkomendasikan diuretik, ACEI, dan 

angiotensin II receptor blocker. Serta stroke dapat direkomendasikan 

diuretik dan ACEI (Chobanian et al., 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber :   Report of the Seventh Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation 

ant Treatment of High Blood Pressure, 2003 

Gambar 1. Algoritme penatalaksanaan penyakit hipertensi 

Not goal blood pressure ( <140/90 mmHg, < 130/80 mmHg for 

those with diabetes or chronic kidney disease) 

Initial drug choice 

Without compelling 

indication 

With compelling 

indication 

Stage 1 

 

Hypertension 

 

Thiazid-type 

diuretiks for most. 

May consider ACE, 

ARB, BB, CCB, or 

combination 

Stage 2 

 

Hypertension 

 

Two drug 

combination for 

most (usually 

thiazid-type diuretik 

and ACEI, or ARB 

or BB, or CCB 

Drug(s) for the 

compelling 

indications 

 

Other 

antihypertensive 

drugs (diuretik, 

ACEI, ARB, BB, 

CCB) as needed 

Not at goal blood pressure 

Optimize dosages or add additional drugs until goal 

blood pressure is achieve. Consider the consultation with 

hypertension specialist 
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Algoritme tersebut memberi penjelasan tentang penatalaksanaan terapi 

pada penyakit hipertensi. Jika tekanan darah normal tidak tercapai (<140/90 

mmHg, <130/80 mmHg untuk pasien hipertensi dengan diabetes atau 

penyakit ginjal kronis), maka pada pasien tanpa indikasi yang memaksakan 

untuk hipertensi tingkat I kebanyakan diberi pengobatan tiazid tipe diuretik. 

Bisa juga mempertimbangkan ACEI, ARB, BB, CCB, atau kombinasinya. 

Sedangkan pada pasien hipertensi tingkat II kebanyakan diberi kombinasi 

obat, biasanya tiazid tipe diuretik dan ACEI, atau ARB, atau BB, atau CCB. 

Untuk pasien hipertensi dengan indikasi yang memaksakan, bisa diberikan 

obat-obat antihipertensi yang lain seperti diuretik, ACEI, ARB, BB atau 

CCB sesuai yang dibutuhkan. Apabila tekanan darah normal belum juga 

tercapai, maka dosis ditingkatkan atau beri obat-obat tambahan sampai 

tekanan darah normal tercapai. Hal ini mempertimbangkan konsultasi 

dengan ahli hipertensi. 

2. Penggunaan Obat Rasional. 

Tujuan dari setiap sistem manajemen obat adalah mengantarkan obat 

yang benar kepada pasien yang membutuhkannya. Penggunaan obat yang 

rasional, mensyaratkan bahwa pasien menerima obat-obatan yang sesuai 

dengan kebutuhan klinik pasien, dalam dosis yang memenuhi kebutuhan 

individu pasien sendiri, untuk suatu periode waktu yang memadai, dan pada 

harga terendah untuk pasien dan masyarakatnya. Istilah penggunaan obat yang 

rasional dalam konteks biomedis mencakup kriteria berikut : 
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a. Obat yang benar. 

b. Obat yang tepat, mempertimbangkan kemanjuran, keamanan, kecocokan 

bagi pasien, dan harga. 

c. Indikasi yang tepat, yaitu alasan menulis resep didasarkan pada 

pertimbangan medis yang baik. 

d. Dosis pemberian dan durasi pengobatan yang tepat. 

e. Pasien yang tepat, yaitu tidak ada kontraindikasi dan kemungkinan reaksi 

merugikan adalah minimal. 

f. Dispensing yang benar termasuk informasi yang tepat bagi pasien tentang 

obat yang ditulis. 

g. Kepatuhan pasien terhadap pengobatan. 

(Siregar, 2004) 

Dampak dari pengobatan pada penggunaan obat yang tidak rasional 

antara lain: 

1) Dampak pada mutu terapi obat dan perawatan medik. 

2) Dampak pada biaya. 

3) Dampak psikologis. 

(Siregar, 2004) 

3. Drug Related Problems (DRPs) 

DRPs merupakan kejadian yang tidak diharapkan dari pengalaman pasien 

akibat terapi obat sehingga mengganggu keberhasilan penyembuhan yang 
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diharapkan (Cipolle et al, 1998). Komponen primer dari Drug Related 

Problems : 

a. Pasien mengalami keadaan yang tidak dikehendaki atau kecenderungan 

menghadapi resiko. Dapat berupa keluhan medis, simptom, diagnosa 

penyakit kerusakan, cacat atau sindrom dan dapat berakibat psikologis, 

fisiologis, sosial, bahkan kondisi ekonomi. 

b. Ada hubungan antara keadaan yang tidak dikehendaki dengan terapi 

obat. Sifat hubungan ini tergantung akan kekhususan Drug Related 

Problems (DRPs). Hubungan yang biasanya terjadi antara keadaaan yang 

tidak dikehendaki dengan terapi obat adalah kejadian itu akibat dari 

terapi obat atau kejadian itu membutuhkan terapi obat (Cipolle et al., 

1998). 

Kategori DRPs antara lain sebagai berikut: 

1) Indikasi yang tidak diterapi 

Indikasi merupakan alasan diberikannya suatu terapi obat kepada 

pasien. Indikasi yang tidak diterapi adalah bahwa secara medik pasien 

membutuhkan obat namun tidak memperoleh pengobatan dari dokter sesuai 

dengan indikasi tersebut. 

2) Pemilihan obat yang tidak tepat (Obat salah). 

Pasien mempunyai kontraindikasi terhadap obat. 

3) Penggunaan obat tanpa indikasi. 

Pasien menerima pengobatan tanpa alasan medis yang kuat (pasien 

sebenarnya tidak memerlukan obat). 
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4) Dosis subterapi (Dosis kurang). 

Pasien menerima dosis obat terlalu rendah, frekuensi pemberian yang 

tidak tepat. 

5) Overdosis (Dosis berlebih). 

Pasien menerima obat dengan dosis terlalu tinggi, serta frekuensi 

pemberian yang tidak tepat. 

6) Adverse Drug Reactions. 

Pasien mengalami reaksi alergi, pasien mempunyai resiko mengalami 

efek samping obat. 

7) Kegagalan dalam menerima obat. 

Pasien gagal menerima obat yang tepat karena adanya medication 

error (Cipolle et al, 1998). 

4. DRPs Potensial dan Aktual. 

Drug Related Problems ada dua yaitu potensial dan aktual. Keduanya 

memiliki perbedaan, tetapi pada kenyataannya masalah yang muncul tidak 

selalu terjadi dengan segera dalam prakteknya. Drug Related Problems aktual 

adalah suatu masalah yang telah terjadi dan farmasis wajib mengambil 

tindakan untuk memperbaikinya. Sedangkan Drug Related Problems potensial 

adalah suatu kemungkinan besar yang kira-kira akan terjadi pada pasien karena 

risiko yang sedang berkembang jika farmasis tidak turun tangan. 

Ketika DRPs aktual terjadi, farmasis sebaiknya mengambil suatu 

tindakan untuk memecahkan masalah yang terjadi. Bila DRPs potensial terjadi 
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maka farmasis sebaiknya mengambil tindakan seperlunya saja untuk mencegah 

masalah-masalah yang akan muncul (Rovers, et al, 2003). 

Tabel 4. Beberapa hal yang dapat menyebabkan terjadinya DRPs (Cipolle, et al, 

1998)  

Kategori DRPs Penyebab DRPs 

Indikasi yang tidak 

diterapi 

1. Pasien menerima terapi obat baru 

2. Pasien menderita penyakit kronis sehingga membutuhkan terapi obat 

lanjutan 

3. Pasien membutuhkan kombinasi obat untuk memperoleh efek sinergis 

4. Pasien beresiko mengalami kejadian yang tidak diharapkan akibat terapi 

obat yang tidak dicegah dengan terapi profilaksis. 

Pemilihan obat yang 

tidak tepat 

1. Pasien mempunyai riwayat alergi terhadap obat yang diterima 

2. Obat yang diterima oleh pasien bukan merupakan obat yang paling 

efektif 

3. Pasien mempunyai kontraindikasi terhadap obat yang diterima 

4. Pasien menerima obat yang paling efektif tetapi bukan yang paling 

murah 

5. Obat yang diterima oleh pasien tidak efektif terhadap bakteri penyebab 

infeksi (bakteri resisten) 

6. Pasien menerima kombinasi obat yang sebenarnya tidak diperlukan 

Penggunaan obat 

tanpa indikasi 

1. Pasien menerima obat tanpa indikasi medik yang jelas 

2. Terapi non obat (misalnya perubahan pola hidup) lebih baik untuk 

pasien 

3. Adanya duplikasi terapi 

4. Pasien menerima obat untuk mengatasi efek samping akibat obat yang 

sebenarnya dapat dicegah 

Dosis sub terapi 1. Dosis obat yang diberikan terlalu rendah untuk menghasilkan respon 

yang diharapkan 

2. Kadar obat dalam darah pasien berada di bawah kisaran terapi 

3. Frekuensi pemberian, durasi terapi, dan cara pemberian pada pasien yang 

tidak tepat 

4. Waktu pemberian profilaksis tidak tepat 

Over dosis 1. Dosis obat yang diberikan terlalu tinggi 

2. Kadar obat dalam darah pasien melebihi kisaran terapi 

3. Dosis obat dinaikkan terlalu cepat 

4. Frekuensi pemberian, durasi terapi, dan cara pemberian pada pasien tidak 

tepat 

Adverse Drug 

Reactions (ADRs) 

1. Pasien mengalami reaksi alergi terhadap obat 

2. Pasien mempunyai resiko mengalami efek samping obat 

3. Pasien mengalami reaksi idiosinkrasi terhadap obat 

4. Bioavailabilitas obat berubah akibat interaksi obat lain atau dengan 

makanan 

5. Efek obat berubah akibat inhibisi/induksi enzim oleh obat lain 

6. Efek obat berubah akibat penggantian ikatan antara obat dengan protein 

oleh obat lain 

Kegagalan dalam 

menerima obat 

1. Pasien gagal menerima obat yang tepat karena adanya medication error 

2. Pasien tidak mampu membeli obat (obat terlalu mahal) 

3. Pasien tidak memahami petunjuk obat 

4. Pasien tidak mau minum obat (misalnya karena rasa obat yang tidak 

enak) 
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5. Dosis 

a. Dosis kurang 

Dosis kurang adalah dosis yang terlalu kecil yaitu dibawah 20% dari 

yang seharusnya diberikan pada pasien atau yang frekuensi pemberiannya 

kurang berdasarkan dosis standar. Kejadian DRPs akibat dosis yang tidak 

adekuat atau efektif merupakan masalah kesehatan yang serius dan dapat 

menambah biaya terapi bagi pasien. Sebaik apapun diagnosis dan penilaian 

yang dilakukan hal itu tidak akan ada artinya apabila pasien tidak menerima 

dosis yang tepat sesuai dengan kebutuhannya. Secara garis besar, suatu 

regimen obat dianggap sesuai dengan indikasinya, tidak mengalami efek 

samping akibat obat, akan tetapi tidak memperoleh manfaat terapi yang 

diinginkan (Cipolle et al., 1998). 

b. Dosis lebih 

Pasien yang paling sering mengalami resiko tinggi terjadinya jenis 

DRPs kesalahan dosis ini adalah pasien golongan usia lanjut. Hal ini terjadi 

karena perubahan berarti dalam menapak usia lanjut seperti berkurangnya 

fungsi ginjal dan penurunan creatinin clearance, walaupun tidak terdapat 

penyakit ginjal atau kadar kreatininnya normal. Hal ini menyebabkan 

ekskresi obat sering berkurang, dengan akibat perpanjangan atau intensitas 

kerjanya. Dalam setiap keadaan kita perlu memulai dosis lebih kecil bila 

dijumpai penurunan fungsi ginjal, khususnya bila memberi obat yang 

mempunyai batas keamanan sempit (Darmansjah, 2006). Pasien yang 

memiliki disfungsi ginjal akan mengalami akumulasi obat atau metabolit 
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obat yang eliminasinya tergantung pada kerja sistem ginjal (Cipolle et al., 

1998). 

Dosis berlebih dalam penelitian ini adalah obat yang diterima pasien 

melebihi dosis pemakaian normal. Batasan dosis yang dianggap dosis 

berlebih adalah dosis yang memberikan 20% lebih tinggi dari dosis standar 

(Cipolle et al., 1998). 

Apabila seorang pasien telah mengalami efek abnormal potensial atau 

non aktual dari pengobatan, seharusnya dosis obat atau interval pengobatan 

diturunkan berdasarkan pada level obat tersebut terakumulasi dalam tubuh 

(Cipolle et al.,1998). 

6. Rumah Sakit. 

Rumah sakit menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 

Nomor: 983/Menkes/SK/XI/1992, yang menyebutkan bahwa tugas rumah sakit 

mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara 

serasi dan terpadu dengan peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan 

upaya rujukan. Rumah sakit adalah suatu organisasi yang kompleks, 

menggunakan gabungan alat ilmiah khusus dan rumit, dan difungsikan oleh 

berbagai kesatuan personal 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. Rumah sakit mempunyai berbagai fungsi, yaitu menyelenggarakan 

pelayanan medik, pelayanan penunjang medik dan non medik, pelayanan dan 
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asuhan keperawatan, pelayanan rujukan, pendidikan dan pelatihan, penelitian 

dan pengembangan serta administrasi umum dan keuangan (Siregar, 2004). 

RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro sebelumnya bernama RSUP Tegalyoso 

dan sejak tanggal 20 Desember 2007 diganti menjadi RSUP Dr. Soeradji 

Tirtonegoro. Batas-batas RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten, yaitu: sebelah 

selatan Desa Tegalyoso; sebelah barat Desa Sumberejo; sebelah utara Desa 

Kenden; sebelah timur Desa Methuk (Anonim, 2007). 

Saat ini RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro mempunyai Pegawai Negeri 

Sipil sebanyak 646 orang yang terdiri dari 49 tenaga medis (dokter), 

Keperawatan 310 orang, Kefarmasian 13 orang, Kesehatan Masyarakat 7 

orang, Gizi 8 orang, Keterapian Fisik 12 orang, Keteknisian Medik 42 orang, 

Non Kesehatan 205 orang. RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro mempunyai 19 

pelayanan Rawat Jalan (Poliklinik) dan ruang rawat inap yang terdiri dari 

ruang A, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, NICU/PICU, GPL (Gedung Pertemuan 

Lama), Cendana, Cempaka, ICU, CD/CP, VK (ruang  Bersalin) dan ruang 

UGD. Ruang rawat inap dewasa ada 10 ruangan yaitu ruang A, B, C, D, E, F, 

G, H, I, J, dan GPL. Ruang rawat anak-anak yaitu ruang K dan L sedangkan 

ruang bayi yaitu ruang B dan ruang NICU/PICU. Di RSUP Dr. Soeradji 

Tirtonegoro terdapat 306 tempat tidur, yang terdiri dari VIP: 41 tempat tidur 

(Cendana dan Cempaka), Kelas I: 17 tempat tidur, Kelas II: 64 tempat tidur, 

Kelas III: 184 tempat tidur, Ruang ICU (Instalasi Rawat Intensif), Ruang 

NICU/PICU (Neonatal Intensive Care Unit/Pediatric Intensive Care Unit) 

(Anonim, 2007). 
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7. Rekam Medik 

Rekam medik adalah sejarah ringkas, jelas, dan akurat dari kehidupan 

dan kesakitan penderita, ditulis dari sudut pandang medik (Siregar, 2004). 

Tujuan dari  rekam medis adalah: 

a. Sebagai dasar untuk perencanaan dan kontinuitas pelayanan pasien. 

b. Sebagai sarana komunikasi antara dokter dan semua profesi yang 

berhubungan dengan pelayanan pasien. 

c. Untuk melengkapi dokumentasi dari bukti mengenai keadaan penyakit 

pasien dan perawatan selama di rumah sakit. 

d. Sebagai dasar untuk melihat kembali, mempelajari dan mengevaluasi 

terapi/perawatan yang telah dilakukan pada pasien. 

e. Untuk membantu dalam melindungi legalitas kepentingan dari pasien, 

rumah sakit dan praktisi yang bertanggung jawab. 

f. Untuk menyediakan data yang dapat digunakan untuk penelitian dan 

pendidikan. 

g. Sebagai dasar perhitungan biaya, dengan menggunakan data dalam 

rekam medik, bagian keuangan dapat menetapkan besarnya biaya 

pengobatan seorang pasien. 

     (Siregar, 2003) 

 

 

 




