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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Hipertensi merupakan penyakit degeneratif, yaitu penyakit yang diakibatkan 

karena fungsi atau struktur dari jaringan atau organ tubuh yang secara progesif 

menurun dari waktu ke waktu karena usia atau karena pilihan gaya hidup 

(Subroto, 2006). Penderita hipertensi di dunia sangat banyak. Hampir seperenam 

penduduk dunia atau sekitar satu milyar orang menderita hipertensi. Saat ini 

dengan pengobatan efektif dan berbagai sarana pengobatan hampir 70% tetap saja 

belum bisa mengontrol hipertensi dengan baik, hipertensi yang tidak terkontrol 

dengan baik dapat mengakibatkan komplikasi kesehatan yang lebih serius 

(Anonim, 2004). 

Hipertensi dapat menimbulkan berbagai macam komplikasi, antara lain 

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

perifer sehingga agar menjaga tekanan darah tetap normal, penderita hipertensi 

harus mengkonsumsi obat selama hidupnya (Ganiswara et al.,2007). 

Drug Related Problem (DRPs) 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 Problem (DRPs) yang terjadi pada 93% pasien. Kemudian 

dari data Minnesota Pharmaceutical Care Project menunjukkan bahwa 17% dari 

masalah terapi obat yang telah diidentifikasi dan ditetapkan oleh komunitas 
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farmasi berkaitan dengan pasien yang menerima obat yang salah  (Cipolle et al., 

1998). 

Pemberian obat yang tidak tepat menyebabkan tujuan terapi tidak tercapai, 

sehingga memperlama waktu rawat inap dan menghambat kesembuhan, bahkan 

dapat mengakibatkan kematian. Pada tahun 1997 di Amerika tercatat 140.000 

kematian dan 1 juta pasien di rawat di Rumah Sakit akibat adanya DRPs dari obat 

yang diresepkan (Cipolle et al., 1998). 

Mortalitas dan morbiditas yang diakibatkan oleh obat adalah masalah yang 

penting dan membutuhkan perhatian mendesak. Berdasarkan data dari program 

riset Boston Collaborative Drug Surveilance Program (BCDSP) ditemukan 

bahwa diantara 26.462 pasien perawatan medis, 24 atau 0,9% per 1000 dianggap 

telah meninggal akibat obat atau kelompok obat (Cipolle et al., 1998). 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di RSUD Dr. Soetomo Surabaya 

mengenai DRPs pada pasien hipertensi selama tahun 2004, didapatkan hasil 

bahwa pasien tidak mendapatkan obat yang dibutuhkan sebesar 25%, 

ketidaktepatan pemilihan obat 12,04%, pasien mendapatkan obat tanpa indikasi 

5,56%, pasien menerima obat dengan dosis yang terlalu tinggi 1,85%, pasien 

menerima obat dengan dosis yang terlalu rendah 0,93 %, persentase terjadinya 

efek samping obat sebesar 4,63%, persentase potensial terjadi interaksi obat 

sebesar 0%,  dan pasien gagal menerima terapi sebesar 12,04% (Artemisia, 2007). 

Berdasarkan evaluasi penggunaan obat yang telah dilakukan oleh pasien 

ICU di RS. Santo Borromeus Bandung selama bulan Januari-April 2001 secara 

retrospektif, didapatkan berbagai ketidaktepatan penggunaan obat yang meliputi 
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kasus dosis lebih 0,87% dengan rentang kelebihan dosis 11,11% - 36,75%. Kasus 

ketidaktepatan pemilihan obat 1,12% dan kasus duplikasi penggunaan obat 0,48 

% (Budiastuti, 2007). 

Berdasarkan hasil studi yang dilakukan oleh Fakultas Kedokteran UGM  

selama tahun 2001-2003 ada beberapa kasus kesalahan pengobatan hipertensi. 

Studi dilakukan di 116 Rumah sakit, dari penelitian tersebut ada 0,25% yang 

menyebabkan kematian di ICU. Sedangkan salah satu problem yang ditemukan 

yaitu  pemberian dosis dan obat yang tidak tepat (Anonim, 2007).  

Dampak negatif ketidaktepatan pemilihan obat antihipertensi sangat luas 

dan kompleks, dapat mengakibatkan tekanan darah sulit dikontrol dan 

menyebabkan penyakit lain seperti stroke, serangan jantung, penyakit ginjal 

(Chobanian et al., 2004). Selain itu ketidaktepatan pemilihan obat berdampak 

terhadap mutu pengobatan dan pelayanan, biaya pelayanan pengobatan yang 

semakin mahal, kemungkinan efek samping obat (Aslam, 2003). 

Hipertensi merupakan salah satu penyakit dengan angka kejadian yang 

cukup tinggi di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Soeraji Tirtonegoro Klaten. Hal ini 

diketahui dari jumlah pasien hipertensi yang cukup tinggi yaitu 839 pasien dari 

15.733 pasien yang dirawat inap tahun 2007. 

Berdasarkan uraian di atas perlu dilakukan penelitian pada pengobatan 

hipertensi pasien  rawat  inap di Instalasi Rumah Sakit Umum Pusat Dr.Soeradji 

Tirtonegoro Klaten  terhadap kemungkinan terjadinya Drug Related Problems 

kategori ketidaktepatan pemilihan obat. 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan suatu 

permasalahan yaitu seberapa besar angka kejadian DRPs kategori ketidaktepatan 

pemilihan obat antihipertensi pada pasien dewasa hipertensi di Instalasi Rawat 

Inap Rumah Sakit Umum Pusat Dr.Soeradji Tirtonegoro Klaten Tahun 2007. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui angka kejadian Drug Related 

Problem (DRPs) kategori ketidaktepatan pemilihan obat pada pasien dewasa 

hipertensi di Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit Umum Pusat Dr.Soeradji 

Tirtonegoro Klaten Tahun 2007. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Hipertensi 

a. Definisi hipertensi 

Hipertensi adalah keadaan dimana tekanan darah sistolik 140 mmHg 

atau lebih atau tekanan darah diastolik 90 mmHg atau lebih (Chobanian et 

al., 2004). 

Berdasarkan penyebabnya hipertensi dibagi menjadi dua golongan yaitu: 

1) Hipertensi essensial atau hipertensi primer yang tidak diketahui 

penyebabnya, atau disebut juga hipertensi idiopatik. Faktor-faktor yang 

mempengaruhinya seperti genetik, lingkungan, hiperaktivitas susunan 

saraf simpatis, sistem renin-angiotensin, defek dalam ekskresi Na, 
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peningkatan Na dan Ca intraseluler, dan faktor-faktor yang meningkatkan 

resiko, seperti obesitas, alkohol, merokok, serta polisitemia. 

2) Hipertensi sekunder atau hipertensi renal. Terdapat sekitar 5% kasus. 

Penyebab spesifiknya diketahui, seperti penggunaan estrogen, penyakit 

ginjal dan hipertensi yang berhubungan dengan kehamilan. (Mansjoer et 

al., 2000). 

b. Klasifikasi Hipertensi 

Klasifikasi tekanan darah dewasa yang berumur diatas 18 tahun ke 

atas, yang didasarkan pada tekanan darah rata-rata pengukuran 2 kali atau 

lebih dan tekanan darah pada waktu kontrol sebagai berikut: 

Tabel 1. Klasifikasi Tekanan Darah yang Berumur 18 Tahun Keatas 

 

Klasifikasi tekanan darah TDS (mmHg) TDD (mmHg) 

Normal 

Prehipertensi 

Stage 1 hipertensi 

Stage 2 hipertensi 

 

<120 

120-139 

140-159 

≥160 

<80 

80-89 

90-99 

≥100 

Sumber: (The Seventh Report of  Joint National Committee on Prevention, 

Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure) (Chobanian et al., 

2004). 

Keterangan:  TDS = Tekanan Darah Sistole 

TDD = Tekanan Darah Diastol 

c. 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 
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penyakit lain. Kenaikan tekanan darah tidak atau jarang menimbulkan 

gejala-gejala spesifik. Pengaruh patologik hipertensi sering tidak 

menunjukkan tanda-tanda selama beberapa tahun setelah terjadi hipertensi. 

Gangguan hanya dapat dikenali dengan pengukuran tensi dan ada kalanya  

melalui pemeriksaan tambahan terhadap ginjal dan pembuluh darah (Tjay 

dan Raharja, 2002). 

Adapun beberapa faktor yang dapat meningkatkan tekanan darah  

secara reversibel, 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. Stress yang berkepanjangan mengakibatkan tekanan darah 
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yang tetap tinggi (Anonim, 2002). Tekanan darah meningkat juga pada 

waktu ketegangan fisik (Tjay dan Raharja, 2002). 

4) Merokok 

Merokok dapat meningkatkan tekanan darah, meskipun pada 

beberapa penelitian didapatkan kelompok perokok dengan tekanan darah 

lebih rendah dibandingkan dengan kelompok yang tidak merokok 

(Anonim,2002). Nikotin dalam rokok berkhasiat vasokontriksi dan 

meningkatkan tekanan darah. Merokok meningkatkan efek buruk 

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

5) Pil antihamil 

Mengandung hormon wanita estrogen, yang juga bersifat retensi 

garam air. Wanita yang peka sebaiknya menerapkan suatu cara 

pembatasan kelahiran lain (Tjay dan Raharja, 2002). 

6) Hormon pada 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 (Tjay dan Raharja, 2002).  

7) 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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Gambar 1. Mekanisme Pengaturan Tekanan Darah 

 

 

Tekanan darah ditentukan oleh 2 faktor utama yaitu curah jantung dan 

resistensivaskular perifer. Curah jantung adalah hasil kali antara frekuensi 

denyut jantung dengan isi sekuncup (stroke volume), sedangkan isi 

sekuncup ditentukan oleh aliran balik vena dan kekuatan kontraksi miokard. 

Resistensi perifer ditentukan oleh tonus otot polos pembuluh darah, 

elastisitas dinding pembuluh darah dan viskositas darah (gambar ). Semua 

parameter diatas dipengaruhi beberapa faktor antara lain system saraf 

simpatis dan parasimpatis, sistem renin-angiotensin-aldosteron (SRAA) dan 

factor local berupa bahan-bahan vasoaktif yang diproduksi oleh sel endotel 

pembuluh darah (Ganiswara et al., 2007). 

Sistem saraf simpatis bersifat presif yaitu cenderung meningkatkan 

tekanan darah dengan meningkatkan frekuensi denyut jantung, memperkuat 

kontraktilitas miokard, dan meningkatkan resistensi pembuluh darah. Sistem  

parasimpatis bersifat depresif, yaitu menurunkan takanan darah karena 

TEKANAN DARAH 

Curah Jantung Resistensi Perifer 

Isi Sekuncup Ferkuensi 

PARASIMPATIS

SS 

SIMPATIS SRAA Faktor Lokal 

Elastisitas pb. 

darah 
Tonus pb. darah 

Volume darah Kontraktilitas 

miokard 
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menurunkan frekuensi denyut jantung. SRAA juga bersifat presif 

berdasarkan efek vasokontriksi angiotensin II dan perangsangan aldosteron 

yang menyebabkan retensi air dan natrium diginjal sehingga meningkatkan 

volume darah (Ganiswara et al., 2007). 

d. Terapi Hipertensi 

1) Terapi non obat (non farmakologi) 

Terapi non farmakologi adalah terapi yang dilakukan dengan cara 

pola hidup sehat untuk menurunkan tekanan darah, mencegah 

peningkatan tekanan darah dan mengurangi resiko kardiovaskuler secara 

keseluruhan. 

Terapi non farmakologi meliputi: 

a) Penurunan berat badan jika gemuk. 

b) Membatasi atau mengurangi natrium menjadi 2,3 gram atau < 6 gram 

NaCl sehari. 

c) Latihan olah raga secara teratur. 

d) Membatasi konsumsi alkohol (maksimum 20-30 ml etanol per hari). 

e) Berhenti merokok dan mengurangi makanan kolesterol, agar dapat 

menurunkan resiko kardiovaskuler yang berkaitan (Tjay dan Raharja, 

2002). 

2) Terapi dengan obat-obatan (farmakologi) 

Selain tindakan umum seperti terapi diatas, pada hipertensi lebih 

berat perlu ditambahkan obat-obat hipertensi untuk menormalkan 

tekanan darah. 
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Tujuan terapi hipertensi adalah untuk mencegah terjadinya 

morbiditas dan mortalitas akibat tekanan darah tinggi. Tekanan darah 

harus diturunkan serendah mungkin yang tidak menggangu fungsi ginjal, 

otak, jantung, maupun kualitas hidup. Terapi dengan hipertensi harus 

selalu dimulai dengan dosis rendah agar darah jangan menurun terlalu 

drastis atau mendadak. Kemudian, setiap 1-2 minggu dosis berangsur-

angsur dinaikan sampai tercapai efek yang 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 pada hakikatnya harus diminum 

seumur hidup, tetapi 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 artostatik, 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 mudah terjadi 

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



11 

 

 

 

Obat-obat yang digunakan untuk pengobatan hipertensi 

digolongkan berdasarkan pengetahuan patologisnya. Macam-macam obat 

antihipertensi, yaitu: 

a) Diuretik 

Diuretik meningkatkan pengeluaran garam dan air oleh ginjal 

hingga volume darah dan tekanan darah menurun. Disamping 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). 

Golongan obat diuretik antara lain: diuretik golongan tiazid 

(hidroklorothiazida), diuretik kuat (furosemid), diuretik hemat kalium 

(spironolakton, amilorida), diuretik merkuli (mersali), diuretik 

osmotik (manitol), diuretik penghambat enzim karbonik anhidrase 

(asetazzolamid) dan kombinasi diuretik (Anonim, 2000). 

Thiazide Diuretics dalam dosis besar dapat menyebabkan 

gangguan toleransi glukosa, memperburuk fraksi lipid, menyebabkan 

hipokalemia, dan impotensi (Bakri et al., 2001). 

b) α 1-Blokers (Antagonis Adrenoreseptor) 

Zat-zat ini memblok reseptor- alfa adrenergik yang terdapat di 

otot polos pembuluh (dinding), khususnya di pembuluh kulit dan 

mukosa. Dapat dibedakan 2 jenis reseptor yaitu α1 dan α2 yang 
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berbeda post-synaptis. Bila reseptor tersebut diduduki (aktivasi) oleh 

noradrenalin, otot polos akan menciut (Tjay dan Raharja, 2002). 

Golongan obat alfa-bloker ini antara lain: prazosin, doxazosin 

(cardura), terazzosin, dan indromin (Anonim, 2002). 

c) β-Blokers  (Penghambat Adrenoresptor) 

Zat-zat ini memiliki sifat kimia yang sangat mirip dengan zat β- 

adrenergik isoprenali. Khasiat utamanya adalah anti-adrenergik 

dengan jalan menempati secara bersaing reseptor β-adrenergik. 

Blockade reseptor ini mengakibatkan peniadaan atau penurunan kuat 

aktivitas noradrenalin (NA). Reseptor –β terdapat 2 jenis, yaituβ1 dan 

β2 (Tjay dan Raharja, 2002). 

Obat ini dapat menghambat sekresi insulin dan menyebabkan 

hiperglikemia, tetapi resiko rendah yang relatif dari efek ini biasanya 

lebih banyak dalam penurunan pada hipertensi yang berkaitan dengan 

komplikasi. Jika glukosa darah meningkat, dosis Beta Blocker dapat 

dikurangi atau dapat dilakukan dengan terapi diabetes (Saseen dan 

Carter, 2005). 

Obat-obat penghambat adrenoreseptor beta (β- bloker) 

menghambat adrenoreseptor beta jantung, pembuluh darah perifer, 

bronkus, pankreas, dan hati. Golongan obat penghambat β-bloker 

antara lain: propanolol, labetolol, pindolol, asebutol ( Anonim, 2000). 
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d) Calsium Channel Bloker  

Antagonis kalsium bekerja dengan cara menghambat influx ion 

kalsium trans membran, yaitu mengurangi masuknya ion kalsium 

melalui kanal kalsium lambat ke dalam otot polos, otot jantung dan 

syaraf. Berkurangnya kadar kalsium bebas dalam sel-sel tersebut 

menyebabkan berkurangnya kontraksi otot polos pembuluh darah 

(vasodilatasi), kontraksi otot jantung (ionotropiknegatif), serta 

pembentukan dan konduksi implus dalam jantung (kronotropik dan 

Dromotropik) (Anonim, 2002). 

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 antagonis kalsium yang bekerja 

lama (long-action), sering digunakan untuk pengobatan awal 

hipertensi. Golongan obat antagonis kalsium ini antara lain: nifedipin, 

verapamil, dan diltiazem (Karyadi, 2002). 

e) Inhibitor (ACEi) 

Penghambat ACEi bekerja dengan cara menghambat 

pengubahan angiotensin I menjadi angiotensin II pada reseptor 

angiotensin memicu beberapa mekanisme Angiotensin Converting 

Enzyme biologis, dengan efek vasokontriksi kuat dan pelepasan 
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aldosteron. Penghambat ACEi menurunkan tekanan darah dengan cara 

mengurangi daya tahan pembuluh perifer dan vasodilatasi tanpa 

menimbulkan reflek takikardia atau retensi garam (Tjay dan Raharja, 

2002). 

Pada beberapa pasien, penghambat ACEi dapat menyebabkan 

penurunan tekanan darah yang sangat cepat, karena itu bila mungkin 

terapi diuretik dihentikan untuk beberapa hari sebelum memulai terapi 

dengan penghambat 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 angiodema, urtikaria (bengkak-bengkak 

seperti biduran). Golongan obat penghambat ACEi ini antara lain 

kaptopril (capoten), elanapril maleat,  ramipril, dan lisinopril 

(Karyadi, 2002). 

Golongan obat ini diindikasikan untuk hipertensi pada diabetes 

tergantung insulin dengan nefropati, dan mungkin untuk semua pasien 

diabetes (Anonim, 2000). 

ACE Inhibitor jika dibandingkan dengan CCB, ACE Inhibitor 

menunjukkan reduksi yang lebih baik pada kardiovaskuler. Hal ini 

berdasarkan hasil penelitian dari Fosinopril versus Amlodpine 

Cardiovascular Events Randomized Trial (FACET) dan pemeriksaan 
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Appropriate Blood pressure Control in Diabetes (ABCD) 

menunjukkan bahwa ACE Inhibitor lebih mencegah kardiovaskuler 

dibandingkan CCB (Saseen dan Carter, 2005). 

f) Angiotensin II Antagonists 

Termasuk antagonis angiotensin II yang spesifik adalah losartan, 

valsartan, kandesartan, dan ibesartan, sifat obat-obat tersebut mirip 

dengan 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). 

g) Direct Vasodilator 

Vasodilator adalah zat-zat yang berkhasiat vasodilatasi langsung 

terhadap arteriole 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, takikardia (peningkatan denyut jantung), 

serta tidak boleh diberikan pada penderita gangguan pembuluh darah 

aorta, gangguaan ginjal berat. Golongan obat vasodilator ini antara 

lain: hidralazin, nitrogliserin, minoksidil, diazoksida, natrium 

nitroprusid (Karyadi, 2002). 
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Tabel 2. Pilihan Obat Antihipertensi Dengan Adanya Penyakit Penyerta 

(Chobanian et al., 2004) 

 
Penyulit  Diuretik Beta 

bloker 

Penghambat 

ACE 

ARB CCB Antagonis 

aldosteron 

Gagal jantung • • •   • 

Post-

miokardial 

infark 

 • •   • 

Penyakit 

koroner 

• • •  •  

Diabetes  • • • • •  

Penyakit ginjal 

kronik 

•  • •   

Stroke  •  •    

         Keterangan: • Obat antihipertensi yang direkomendasikan 
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Sumber :  Report of the Seventh Joint National Committee on Prevention, 

Detection, Evaluation ant Treatment of High Blood Pressur, 

2004. 

 
Gambar 2. Skema Dalam Penanganan Hipertensi 

 

 

 

Modifikasi gaya hidup 

Tekanan darah tidak turun ( <140/90 mmHg, < 130/80 mmHg 

untuk komplikasi dengan  diabetes atau Chronic Kidney Disease) 

Pilihan terapi obat awal 

Tanpa indikasi khusus Dengan indikasi 

khusus 

Hipertensi tahap 1 

 

Diuretic tipe tiazid 

Dapat 

mempertimbangka

n ACEI, ARB, 

beta blocker, CCB 

atau kombinasi 

Hipertensi tahap 2 

 

Kombinasi dua 

obat, biasanya 

diuretic tiazid 

dengan ACEI, atau 

ARB atau beta 

blocker, atau CCB 

Obat tertentu untuk 

indikasi khusus 

Obat antihipertensi 

yang lain (diuretik, 

ACEI, ARB, beta 

blocker, CCB) 

digunakan bila 

diperlukan 

Tekanan darah tidak turun 

Mengoptimalkan dosis atau menambahkan obat 

tambahan sampai tekanan darah mencapai normal. 

Pertimbangkan konsultasi dengan spesialis tekanan 

darah tinggi 
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2.  Drugs Related Problems (DRPs) 

Drug Related Problems (DRPs) adalah kejadian yang tidak diharapkan, 

berupa pengalaman pasien yang melibatkan atau diduga melibatkan terapi obat 

dan pada kenyataannya atau potensial mengganggu keberhasilan penyembuhan 

yang diharapkan. 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. 

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 umum Drug Related Problems (DRPs): 

a. Membutuhkan obat tetapi tidak menerimanya. 

Yaitu pasien membutuhkan obat tambahan misalnya untuk profilaksis 

atau pramedikasi, memiliki penyakit kronik yang memerlukan pengobatan 

continue, memerlukan terapi kombinasi untuk menghasilkan efek sinergis 

atau potensiasi dan atau ada kondisi kesehatan baru yang memerlukan terapi 

obat. 

b. Menerima obat tanpa indikasi yang sesuai 

Hal ini dapat terjadi sebagai berikut : menggunakan obat tanpa 

indikasi yang tepat, dapat membaik kondisinya dengan terapi non obat, 
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minum beberapa obat padahal hanya satu terapi obat yang diindikasikan 

atau minum obat untuk  mengobati efek samping. 

c. Menerima obat yang salah 

Kasus yang mungkin terjadi adalah : obat tidak efektif, alergi, adanya 

resiko kontraindikasi, resisten terhadap obat yang diberikan, kombinasi obat 

yang tidak perlu dan atau obat bukan yang paling aman. 

d. Dosis terlalu besar 

Beberapa penyebabnya adalah dosis salah, frekuensi tidak tepat, 

jangka waktu tidak tepat dan adanya interaksi obat. 

e. Dosis terlalu kecil 

Penyebabnya antara lain : dosis terlalu kecil untuk menghasilkan 

respon yang diinginkan, jangka waktu terlalu pendek, pemilihan obat, dosis, 

rute pemberian, dan sediaan yang tidak tepat. 

f. Pasien mengalami adverse drug reaction 

Penyebab umum untuk kategori ini : pasien menerima obat yang tidak 

aman, pemakaian obat tidak tepat, interaksi dengan obat lain, dosis 

dinaikkan atau diturunkan terlalu cepat sehingga menyebabkan adverse drug 

reaction dan atau pasien mengalami efek yang tak dikehendaki yang tidak  

diprediksi. 

g. Pasien mengalami kondisi keadaan yang tidak diinginkan akibat tidak 

minum obat secara benar (non compliance). 
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Tabel 3. Penyebab Kejadian Drug Related Problems (DRPs) 

 
Kategogi DRPs Penyebab DRPs 

Butuh obat 1. Kondisi baru membutuhkan terapi obat 

2. Kondisi butuh kelanjutan terapi obat 

3. Kondisi yang membutuhkan kombinasi obat 

4. Kondisi dengan resiko tertentu dan butuh obat untuk mencegahnya 

Tidak perlu obat 1. Tidak ada indikasi pada saat itu 

2. Menelan obat dengan jumlah obat yang toksik 

3. Kondisi akibat drug abuse 

4. Lebih baik disembuhkan dengan non drug therapy 

5. Pemakaian multiple drug yang seharusnya cukup dengan sigle drug 

6. Minum obat untuk mencegah efek samping obat lain 

Obat salah 1. Kondisi menyebabkan obat tidak efektif 

2. Alergi 

3. Obat yang bukan paling efektif untuk indikasi 

4. Faktor resiko yang dikontraindikasikan dengan obat 

5. Efektif tapi bukan yang paling aman 

6. Efektif tapi bukan yang paling murah 

7. Antibiotik resisten terhadap infeksi pasien karena perilaku penggunaan 

8. Refractory (sukar disembuhkan) 

9. Kombinasi yang tidak perlu 

Dosis rendah 1. Dosis obat terlalu rendah menghasilakn respon 

2. Kadar obat dalam darah dibawah kisaran terapi 

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

tidak tepat 

4. Waktu pemberian profilaksis tidak tepat (misal antibiotik profilaksis untuk 

pembedahan diberikan terlalu awal) 

Adverse drug  reaction 1. Obat yang diberikan terlalu tinggi kecepatannya 

2. Pasien mengalami reaksi alergi terhadap obat 

3. Pasien mempunyai resiko mengalami efek samping obat 

4. Pasien mengalami reaksi idiosinkrasi terhadap obat 

5. Bioavaibiltas obat berubah akibat interaksi obat lain atau dengan makanan 

6. Efek obat berubah akibat inhibisi atau induksi enzim oleh obat lain 

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

atau oleh obat lain 

8. Hasil laboraturium berubah karena obat 

Dosis tinggi 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 terai, dan cara pemberian obat pada pasien 

tidak tepat 

Compliance 1. Pasien tidak menerima obat sesuai regimen karena adanya medication error 

(prescribing, dispensing, administrasi, monitoring) 

2. Tidak taat instruksi, berkaitan dengan kepatuhan pasien dalam 

mengkonsumsi obat 

3. Harga obat mahal 

4. Tidak memahami cara pemakaian obat yang benar 

5. Keyakinan pasien dalam menggunakan obat. 

(Cipolle et al., 1998). 
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Beberapa penyebabnya adalah : obat yang dibutuhkan tidak ada, pasien 

tidak mampu membeli, pasien tidak memahami instruksi, pasien memilih untuk 

tidak mau minum obat karena alasan pribadi dan atau pasien lupa minum obat 

(Cipolle et al., 1998). 

Identifikasi dan pemecahan masalah pada Drug Related Problems (DRPs) 

tergantung pada beberapa faktor. Faktor pertama adalah adanya semua data 

esensial dan farmasis bertugas menentukan data apa yang dibutuhkan (Cipolle et 

al., 1998). 

Ketidakberhasilan pengobatan dapat disebabkan oleh: (Aslam et al., 2003). 

a. Penulisan resep yang kurang tepat 

1) Pengobatan yang kurang tepat (misal: pemilihan obat, bentuk sediaan, 

dosis, dan lama pemakaian). 

2) Pemberian obat yang tidak diperlukan. 

b. Penyerahan obat yang tidak tepat 

1) Obat tidak tersedia pada saat dibutuhkan. 

2) Kesalahan dispending. 

c. Perilaku pasien yang tidak mendukung 

1) Berhubungan dengan cara obat yang tidak tepat. 

2) Penatalaksanaan atau penanganan yang tidak sesuai dengan pemerintah 

pengobatan (non compliance). 

d. Idiosinkrasi pasien 

1) Respon aneh individu terhadap obat. 

2) Terjadi kesalahan atau kecelakaan. 
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e. Ketidakpatuhan  (Cipolle et al., 1998). 

f. Pemantauan yang tidak tepat  

1) Gagal untuk mengenali dan menyelesaikan adanya keputusan terapi yang 

tepat. 

2) Gagal dalam memantau efek pengobatan pasien. 

Farmasis mempersiapkan pharmaceutical care untuk menunjukan Drug 

Related Event yang diterima untuk mendeteksi, mengobati, atau mencegahnya. 

Berdasarkan konsep pharmaceutical care, farmasi memiliki tiga tanggung 

jawab, yaitu: 

a. Mengidentifikasi, memecahkan dan mencegah timbulnya masalah-masalah 

yang berkaitan dengan obat. 

b. Memastikan bahwa pasien mendapatkan terapi obat dengan indikasi yang 

tepat, efektif, aman, dan dapat mencapai hasil yang diharapkan. 

c. Memastikan tercapainya tujuan terapi dan terealisasinya outcome yang 

optimal (Cipolle et al., 1998). 

Faktor kepatuhan pasien ikut bertanggung jawab atas kesembuhannya. 

Sebab itu farmasis juga harus dapat melakukan konseling, edukasi dan informasi 

kepada pasien (Cipolle et al., 1998). 

 

3. Ketidaktepatan Pemilihan Obat 

Merupakan pemilihan obat yang dipilih  bukan obat yang terbukti paling 

bermanfaat, paling aman, paling sesuai, dan paling ekonomis (Anonim, 2000). 

Terapi obat dapat menunjukkan obat yang salah jika pasien tidak mengalami 
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hasil yang memuaskan. Artinya, Ketika pasien menentukan pengobatan dan 

terapi obat alternatif yang ada, dan obat alternatif tersebut menghasilkan 

kesembuhan yang lebih besar, maka pasien tersebut akan menganggap 

menerima obat yang salah. Jika pasien mendapatkan hasil yang diharapkan dari 

resep terapi obat yang benar, seseorang akan menyimpulkan bahwa pasien 

tidak mengalami Drug Related Problems. Adapun faktor-faktor keberhasilan 

dan keefektifan terapi obat tergantung pada identifikasi dan diagnosis akhir 

dari masalah medis pasien. Semua komponen yang ada dalam membuat terapi 

obat untuk pasien dapat juga berperan dalam terapi obat khususnya perawatan 

yang salah bagi pasien. Hal ini termasuk dalam kondisi medis pasien, kerasnya 

kondisi, proses infeksi dan organisme, dan akhirnya usia dan status kesehatan 

umum dari pasien meliputi ginjal, hepatis, kardiovaskular, neurologis dan 

fungsi ketahanan tubuh. Sebagai contoh dari ketidaktepatan pemilihan obat 

yaitu seperti pada pasien yang mempunyai alergi dengan obat-obat tertentu 

atau menerima terapi obat ketika ada kontraindikasi, serta ada obat efektif 

tetapi obat tersebut mahal. Hal–hal tersebut dapat menunjukkan bahwa pasien 

telah menggunakan obat yang salah (Cipolle et al., 1998). 

 

4. Rumah Sakit 

Rumah sakit adalah salah satu subsistem pelayanan kesehatan 

menyelengarakan dua jenis pelayanan untuk masyarakat yaitu pelayanan 

kesehatan dan pelayanan administrasi. Pelayanan kesehatan mencakup 

pelayanan medik, rehabilitas medik, dan pelayanan perawatan. Pelayanan 
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tersebut dilaksanakan melalui unit gawat darurat, unit rawat jalan, dan unit 

rawat inap (Muninjaya, 2004). 

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 983/ 

Menkes/ SK/ 1992 rumah sakit adalah rumah sakit yang memberikan 

pelayanan kesehatan yang bersifat dasar, spesialistik dan sub spesialitik 

(Siregar, 2003). 

Rumah sakit selain membantu dinas kesehatan kabupaten atau kerja 

dalam kegiatan dan masalah kesehatan masyarakat yang merupakan prioritas di 

wilayahnya. Rumah sakit secara khusus bertanggung jawab terhadap 

manajemen pelayanan medik pada seluruh rujukan di wilayah kabupaten/kota. 

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 983/ 

MENKES/ SK/ 1992, tugas rumah sakit umum adalah melaksanakan upaya 

kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya 

penyembuhan dan pemeliharaan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu 

dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan rujukan 

(Siregar, 2003). 

 

5.  Rekam Medik 

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

kesakitan penderita, ditulis, dari sudut pandang medik (Siregar, 2003). 

Kartu rekam medik merupakan salah satu sumber informasi sekaligus 

sarana komunikasi yang dibutuhkan baik oleh penderita, maupun pemberi 

pelayanan kesehatan dan pihak terkait lainnya (klinis, manjemen, asuransi) 
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untuk pertimbangan dalam menentukan suatu kejadian tatalaksana atau 

tindakan medik (Soerjono et al., 2004). 

Kegunaan rekam medik yaitu (Siregar, 2003): 

a. Digunakan sebagai dasar perencanaan dan keberlanjutan perawatan 

penderita. 

b. Merupakan suatu sarana komunikasi antar dokter dan setiap profesional 

yang berkontribusi pada perawatan penderita. 

c. Melengkapi bukti dokumen terjadinya atau penyebab kesakitan penderita 

dan penanganan atau pengobatan selama tiap tinggal di rumah sakit. 

d. Digunakan sebagai dasar untuk kaji ulang studi dan evaluasi perawatan yang 

diberikan kepada penderita. 

e. Membantu perlindungan kepentingan hukum penderita, rumah sakit dan 

praktisi yang bertanggung jawab. 

f. Menyediakan data untuk digunakan dalam penelitian dan pendidikan. 

g. Sebagai dasar perhitungan biaya, dengan menggunakan data dalam rekam 

medik, bagian keuangan dapat menetapkan besarnya biaya pengobatan 

seorang penderita. 

 


