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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perubahan pada pola hidup dan pola makan akibat adanya perbaikan 

tingkat kehidupan membawa konsekuensi terhadap berkembangnya penyakit 

degeneratif hipertensi (Karyadi, 2002). Tingginya prevalensi hipertensi, maka 

dibutuhkan usaha-usaha untuk menekannya. Usaha yang dapat dilakukan 

adalah dengan pengobatan yang tepat terhadap hipertensi sehingga tekanan 

darah dapat terkontrol dalam batas normal sepanjang waktu (Karyadi, 2002). 

Perjalanan penyakit hipertensi sangat perlahan, apabila hipertensi tidak 

diketahui dan tidak dirawat mengakibatkan  kematian karena payah jantung, 

infark miokardium, stroke, atau gagal ginjal, dengan demikian, pemeriksaan 

tekanan darah secara teratur mempunyai arti penting dalam perawatan 

hipertensi (Price, 2005). 

Tujuan pengobatan penderita hipertensi esensial adalah untuk 

mencegah morbiditas dan mortalitas dengan menggunakan cara yang paling 

nyaman. Tujuan utamanya adalah untuk mencapai tekanan darah kurang dari 

140/90 mmHg dan mengendalikan setiap faktor resiko kardiovaskuler melalui 

perubahan gaya hidup, kalau dengan perubahan gaya hidup tidak cukup 

memadai untuk mendapatkan tekanan darah yang diharapkan maka harus 

dimulai terapi obat (Price, 2005). 

Orang yang menderita sakit pasti akan melakukan usaha untuk 

menghilangkan atau mengurangi rasa sakit yang dideritanya. Namun tidak 



sedikit dari orang tersebut tidak mematuhi prosedur terapi yang telah 

dianjurkan tenaga medis (Anonim, 2005). 

Menurut National Health and Nutrition Examination Survey (NHNES 

III), di Amerika paling sedikit 30% pasien hipertensi tidak menyadari kondisi 

mereka, dan hanya 31% pasien yang diobati mencapai target tekanan darah 

dibawah 140/90 mmHg. Di Indonesia, dengan tingkat kesadaran akan 

kesehatan yang lebih rendah, jumlah pasien yang tidak menyadari bahwa 

dirinya menderita hipertensi dan yang tidak mematuhi minum obat 

kemungkinan lebih besar (Anonim, 2006). 

Kepatuhan minum obat pada pengobatan hipertensi sangat penting 

karena dengan minum obat antihipertensi secara teratur dapat mengontrol 

tekanan darah hipertensi. Tingginya angka kejadian hipertensi di RSUD Dr. 

Moewardi Surakarta yaitu menempati nomer 2 (9.985 pasien) dari 10  besar 

peringkat penyakit yang diderita pasien di rumah sakit tersebut, menjadi salah 

satu alasan dipilihnya  RSUD Dr. Moewardi Surakarta sebagai tempat 

penelitian (Anonim, 2009). 

 
B. Perumusan Masalah 

Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah apakah 

terdapat hubungan antara kepatuhan dengan nilai tekanan darah pada 

penderita hipertensi pasien rawat jalan di RSUD Dr. Moewardi Surakarta? 

 

 



C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan mengetahui apakah terdapat hubungan 

antara kepatuhan dengan nilai tekanan darah penderita hipertensi pada 

pasien rawat jalan di RSUD Dr. Moewardi Surakarta? 

 

D.  Tinjauan Pustaka 

1. Hipertensi 

Definisi hipertensi tidak berubah sesuai dengan umur: tekanan 

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

mmHg (Kuswardhani, 2005). 

Ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan tekanan darah 

secara reversible, antara lain : (Tjay dan Raharja, 2002). 

a. Garam, ion natrium menyebabkan retensi air yang dapat 

menaikkan volume darah. 

b. Liqorice, sejenis gula yang dibuat dari succus liquiritae yang 

mengandung asam glazirisat juga berkhasiat retensi air, yang dapat 

menaikkan tekanan darah bila dimakan dalam jumlah banyak. 

c. Stress (ketegangan emosional) dapat menaikkan tekanan darah 

untuk sementara akibat pelepasan adrenalin dan nonadrenalin yang 

bersifat vasokonstriktif. 

d. Merokok, nikotin dalam rokok bersifat vasokonstriktif dan 

menaikkan takanan darah. 



e. Pil antihamil yang mengandung estrogen bersifat retensi garam dan 

air. 

f. Hormon pria dan kortikosteroid juga bersifat retensi air.  

1.  Klasifikasi hipertensi 

Hipertensi dapat diklasifikasikan berdasarkan tingginya tekanan 

darah. Berdasarkan tingginya tekanan darah seorang dikatakan hipertensi 

bila tekanan darahnya >140/90 mmHg. The Joint National Committee on 

prevention, detection, evaluation and treatment of high blood pressure 

(JNC), membuat klasifikasi membagi hipertensi menjadi tingkat 1 dan 

tingkat 2, yaitu : 

Tabel 1. Klasifikasi hipertensi menurut JNC 7 (2003). 

Kategori Tekanan Darah Sistolik 
MmHg 

Tekanan Darah Diastolik
mmHg 

Normal 
Prehipertensi 
Hipertensi 
 Stage 1 
 Stage 2 

< 120 
120 – 139 

 
140 – 159 
≥ 160 

< 80 
80 -89 

 
90 -99 
≥ 100 

 

Berdasarkan penyebabnya hipertensi dibagi menjadi dua golongan, yaitu : 

(Tjay, 2002). 

1. Hipertensi esensial atau hipertensi primer yang tidak diketahui 

penyebabnya, disebut juga hipertensi idiopatik terdapat pada 95% kasus. 

Banyak faktor yang mempengaruhinya, antara lain : genetik, lingkungan, 

hiperaktivitas, susunan saraf simpatik, sistem rennin angiotensin, defek 

dalam ekskresi natrium, peningkatan natrium dan kalsium intraseluler, 



faktor-faktor yang meningkatkan resiko seperti : obesitas, alkohol, rokok, 

serta polisetimia (Tjay, 2002). 

 2. Hipertensi sekunder atau hipertensi renal, terdapat sekitar 5% 

kasus. Penyebab spesifiknya diketahui seperti : penggunaan estrogen, 

penyakit ginjal, hipertensi vaskular, renal hiperaldosteronisme primer, 

sindroma cushing, teokromositoma, koarktasi aorta, hipertensi yang 

berhubungan dengan kehamilan dan lain-lain (Tjay, 2002). 

Hipertensi yang disebabkan oleh penyakit ginjal adalah akibat 

kekacauan volume ginjal atau perubahan sekresi bahan vasa aktif oleh 

ginjal mengakibatkan perubahan sistemik atau lokal dalam tonus arteriolar 

(Harrison, 2000). 

Hipertensi endokrin merupakan gambaran abnormalitas kortek 

adrenal (Harrison, 2000). Aldosteron menyebabkan retensi natrium yang 

merangsang pertukaran natrium dengan kalium pada tubulus renal. Efek 

retensi natrium dan ekspansi volume secara kronik menekan aktifitas 

rennin plasma. Aldosteronisme primer dapat juga disebabkan oleh 

adenoma kortek adrenal tunggal atau hiperplasia kortek adrenal bilateral, 

dan berkaitan dengan peningkatan natrium tubuh dan penurunan aras 

kalium dalam plasma (Anonim, 2001). 

Penyebab paling sering dari hipertensi endokrin adalah akibat 

menggunakan obat sintesis kontrasepsi oral yang mengandung estrogen. 

Komponen estrogen merangsang sintesis rennin substrat angiotensinogen 

dalam hati yang selanjutnya membantu peningkatan produksi angiotensin 



II aldosteronisme sekunder. Peningkatan angiotensin II dan aldosteron 

plasma menyebabkan peningkatan tekanan arterial (Harrison, 2000). 

Hipertensi yang terjadi pada pasien dengan hiperparatiroidisme 

umumnya dapat dianggap karena kerusakan parenkim ginjal yang 

disebabkan oleh nefrotiliasis dan nefrokalsinosis. Kadar kalsium yang 

meningkat juga mempunyai efek vasokonstriksi langsung, dengan 

demikian kadar kalsium serum yang meningkat pada hiperparatroidisme 

meningkatkan tekanan darah (Harrison, 2000). 

Mekanisme hipertensi pada kehamilan serupa dengan proses 

diginjal, bila uterus diregangkan terlampau banyak (oleh janin) dan 

menerima kurang darah, maka dilepaskan zat-zat yang menaikkan tekanan 

darah (Tjay, 2002). 

Istilah hipertensi ringan, sedang dan berat digunakan untuk 

menunjukkan peningkatan yang lebih progresif dari tekanan darah sistolik 

dan diastolik dan tidak menunjukkan resiko keseluruhan yang bersifat 

seperti tersebut (Anonim, 2001). 

2.  Gejala Hipertensi  

Peningkatan tekanan darah kadang-kadang merupakan satu-satunya 

gejala. Bila demikian gejala baru muncul setelah terjadi komplikasi pada 

ginjal, mata, otak, atau jantung. Gejala lain yang sering ditemukan adalah 

sakit kepala, epistaksis, marah, telinga berdengung, rasa berat di tengkuk, 

sukar tidur, mata berkunang-kunang dan pusing (Dipiro et al, 2005). 

3.  Penatalaksanaan Hipertensi  



Tujuan pengobatan hipertensi adalah untuk menurunkan mortalitas 

dan morbiditas. Target tekanan darah bila tanpa komplikasi adalah 

<140/90 mmHg, sedangkan pada pasien Diabetus Mellitus atau kelainan 

ginjal tekanan darah diturunkan dibawah 130/80 mmHg (Ganiswarna, 

2007). 

Tabel 2. Penatalaksanaan hipertensi untuk pasien dewasa (18 tahun 
ke atas) berdasar tingkat keparahan menurut JNC 7 (2003). 

Klasifikasi Penatalaksanaan tanpa penyakit Penatalaksanaan dengan 
penyakit 

Tingkat I 
 
Tingkat II 

Diuretik tipe tiazid, ACEI, 
ARB, Penghambat adrenergik 
Dua kombinasi diuretik dan 
ACEI, atau ARB, Penghambat 
adrenergik, CCB 

Obat-obat untuk 
komplikasinya 
Antihipertensi lain : 
diuretika, ACEI, ARB, 
Penghambat adrenergik, 
CCB, jika dibutuhkan 
 

Keterangan :  ACEI : Angiotensin Converting Enzym Inhibitor 

ARB : Angiotensin Receptor Blocker 

CCB : Calcium Channel Blocker 

 

2. Obat-Obat Antihipertensi    

Terdapat enam golongan antihipertensi : diuretika, penghambat 

adrenergik, vasodilator, CCB (Calciun Channel Blocker), ACEI 

(Angiotensin Converting Enzym Inhibitor ) dan  ARB ( Angiotensin 

Receptor Blocker)  (Ganiswarna, 2007). 

1. Diuretika 

Diuretik bekerja meningkatkan ekskresi natrium, air dan darah 

sehingga menurunkan volume darah dan cairan ekstraseluler. Akibatnya 

terjadi penurunan curah jantung (Ganiswarna, 2007). 



 Tiazid bekerja dengan menghambat transport bersama Na-Cl 

ditubulas distal ginjal, sehingga eskresi Na-Cl meningkat. Contoh 

golongan Tiazid antara lain hidroklorotiazid, bendroflumetiazid, 

klorotiazid. Efek samping Tiazid terutama dalam dosis tinggi dapat 

menyebabkan hipokalemia yang dapat berbahaya pada pasien yang 

mendapat digitalis (Ganiswarna, 2007). 

Loop diuretic lebih berefek diuresis dari pada tiazid,dan memacu 

resiko hipovolemia yang lebih besar ( Hoffman dan Carrunthers, 2000). 

Diuretika yang bekerja pada tubulus ansa henle yang lebih poten yaitu 

furosemid dan bumefamid yang ditujukan sebagai antihipertensi tetapi 

penggunaannya kurang luas karena lama kerjanya lebih pendek 

(Ganiswarna, 2007)). Termasuk dalam golongan loop diuretic antara lain 

forosemid, torasemid, bumetanid, dan asam etakrinat. Efek samping loop 

diuretic hamper sama dengan tiazid, perbedaannya adalah loop diuretic 

menimbulkan hiperkalsiuria dan menurunkan kalsium darah, sedangkan 

tiazid menimbulkan hipokalsiuria dan meningkatkan kadar kalsium darah 

(Ganiswarna, 2007). 

 Diuretika pengganti kalium berpotensi menyebabkan hiperkalemia, 

khususnya pada pasien dengan gangguan ginjal dan diabetes, obat-obat 

yang termasuk diuretika hemat kalium adalah spironolakton, amilorid, dan 

triamteren. Spironolakton merupakan antagonis kompetitif reseptor 

aldosteron, menghambat aksi aldosteron (Ganiswarna, 2007). 

Spironolakton menyebabkan kehilangan natrium ginjal dengan 



menghambat efek mineralokortikoid dan oleh karena itu obat ini lebih 

efektif pada pasien dengan mineralokortikoid berlebih, misal 

aldosteronisme primer dan sekunder. Efek samping spironolakton antara 

lain ginokomestia, gangguan menstruasi dan penurunan libido pada pria 

(Ganiswarna, 2007). 

2. Penghambat Adrenergik 

Obat ini bertindak pada satu tempat atau lebih secara sentral pada 

pusat vasomotor, pada neuron perifer mengubah pelepasan katekolamin, 

atau dengan menghambat tempat reseptor adrenergik pada jaringan target 

(Harrison, 2000). Ada tiga macam adrenergik yaitu :  Adrenolitik sentral, 

penghambat reseptor alfa adrenergik dan penghambat reseptor beta 

adrenergik (Ganiswara, 2007). 

Klonidin, metildopa, guanabenz, dan guatazin serta metabolitnya 

merupakan agonis alfa reseptor, stimulasi reseptor-reseptor alfa pada pusat 

vasomotor di otot mengurangi aliran simpatik, sehingga menurunkan 

tekanan arterial (Harrison, 2000). Sedasi dan mulut kering adalah efek 

samping umum dari antihipertensi ini (Dipiro et al, 2005). 

Prazosin, terazosin, bunazosin dan doksazosin merupakan 

penghambat reseptor alfa (α bloker) selektif (Ganiswara, 2007). 

Penghambat alfa selektif berbeda dengan fentolamin dan fenoksibenzamin 

dimana keduanya menghambat reseptor α1 selektif. Obat ini hanya 

menghambat reseptor alfa pascasinaptik (α1). Obat tersebut antagonis 

terhadap aksi vasokonstriksi dari norepinefrin dan epinefrin . Efek ini 



menyebabkan vasodilatasi arteriolar dan menurunkan resistensi vascular 

perifer (Hoffman and Carrunthers, 2000). Dalam dosis rendah penghambat 

alfa selektif digunakan sebagai monoterapi pada hipertensi ringan, dan 

dalam dosis lebih tinggi dan penggunaan dosis rendah pada waktu lama 

menyebabkan akumulasi cairan dan garam oleh karena diuretika 

diperlukan untuk mempertahankan efek hipotensif dari penghambat 

reseptor alfa (Dipiro et al, 2005).  

3. Vasodilator 

Semua vasodilator yang bermanfaat dalam hipertensi berperan 

dalam relaksasi otot polos arterioli, oleh karena itu mengurangi tahanan 

vaskuler sistemik (Harrison, 2000). Minoksidil adalah suatu vasodilator 

yang bekerja efektif dengan membuka kanal kalium sensitive  ATP (ATP-

dependent potassium channel. Obat ini efektif pada hampir semua pasien 

dan berguna untuk terapi jangka panjang hipertensi berat yang refrakter 

terhadap kombinasi tiga obat yang diantaranya diuretik, penghambat 

adrenergik dan vasodilator lain (Ganiswara, 2007). Diazoksid menghambat 

sekresi insulin dan dapat  menimbulkan hiperglikemia, sehingga obat ini 

sering digunakan  untuk mengatasi hipokalemia dan insulinoma 

(Ganiswara, 2007). Hidralazin tidak digunakan sebagai obat tunggal 

karena takifilaksis akibat retensi cairan dan reflek simpatis akan 

mengurangi efek antihipertensinya (Ganiswara, 2007). 

4. CCB (Calcium Channel Blocker) 



Calcium Channel Blocker menyebabkan relaksasi otot polos dan 

otot jantung dengan cara menghanbat pemasukan kalsium ekstraseluler ke 

dalam sel. Relaksasi otot polos vaskuler menyebabkan vasodilatasi dan 

reduksi tekanan darah ( Dipiro et al, 2005). 

Obat-obat yang termasuk Calcium Channel Blocker adalah 

verapamil, diltiazem, dan turunan dihidropiridin ( amlodipin, telodipin, 

isradipin, nikardipin, dan nifedipin ). Obat-obat tersebut sama efektifnya 

dalam menurunkan tekanan darah. Nifedipin dan dihidropiridin lainnya 

lebih selektif sebagai vasodilator memiliki efek depresi jantung yang 

lemah dibanding verapamil dan diltiazem. Verapamil memiliki efek paling 

kuat terhadap jantung serta dapat menurunkan denyut jantung dan curah 

jantung ( Dipiro et al, 2005). 

 Calcium Channel Blocker efektif sebagai terapi pertama, 

khususnya pada pasien dengan kontraindikasi terhadap diuretika dan 

antagonis beta adrenergik. Calcium Channel Blocker berguna sebagai 

alternatif pada pasien dengan kontraindikasi dengan beta adrenergik, 

misalnya pada asma (Hoffman dan Carrunthers, 2000). 

5. ACEI (Angiotensin Converting Enzym Inhibitor) 

ACEI menghambat perubahan angiotensin I menjadi angiotensin II 

sehingga terjadi vasodilatasi dan penurunan sekresi aldosteron, selain itu 

degradasi bradikinin juga dihambat sehingga kadar bradikinin dalam darah 

meningkat dan berperan dalam efek vasodilatasi ACEI. Vasodilatasi secara 

langsung akan menurunkan tekanan darah, sedangkan berkurangnya 



aldosteron akan menyebabkan ekskresi air dan natrium serta retensi kalium 

(Ganiswara, 2007). 

Kaptopril merupakan ACEI yang pertama ditemukan dan banyak 

digunakan untuk pengobatan hipertensi dan gagal jantung. Contoh lain 

obat dari golongan ACEI yaitu lisinopril, enalapril, kuinapril, perindopril, 

fosinopril, benazepril dan lain-lain (Ganiswara,2007). 

 ACEI efektif untuk hipertensi ringan, sedang maupun berat. Obat 

ini efektif pada sekitar 70% pasien. Kombinasi dengan diuretik 

memberikan efek sinergistik, sedangkan efek hipokalemia dapat dicegah. 

Kombinasi dengan beta bloker memberikan efek aditif. Kombinasi dengan 

vasodilator lain termasuk prazosin dan antagonis kalsium memberi efek 

yang baik (Ganiswara, 2007). 

6. ARB (Angiotensin Receptor Blocker) 

Merupakan komponen yang analog dengan angiotensin yang akan 

mengambat sistem renin dengan berkompetisi secara langsung dengan 

angiotensin II untuk berkaitan dengan reseptor (Dipiro, 2005). Reseptor 

angiotensin adalah sepasang protein G yang berperan pada pertumbuhan 

dan aktivasi kontraksi otot polos. Dua reseptor angiotensin yang sudah 

diketahui adalah AT1 (Angiotensin 1) dan AT2 (Angiotensin II). Reseptor 

AT1 terlibat pada mekanisme dimana angiotensin II menstimulasi 

kontraksi otot polos pembuluh darah dan sekresi aldosteron dari kortek 

adrenal. Penghambat reseptor angiotensin II selektif untuk reseptor AT1 

(Hoffman dan Carrunthers, 2000). 



Penghambat ACE berguna sebagai antihipertensi karena aksinya 

menghambat sintesis angiotensin II. Losartan, sebuah nonapeptida adalah 

obat pertama dari kelas ini yang digunakan untuk terapi hipertensi. Obat 

lain yang termasuk dalam kelas ini adalah valsatran, eprosartan, 

kandesartan, dan irbesartan. Penghambat reseptor angiotensin efektif 

dalam menurunkan tekanan darah pada pasien hipertensi dan berguna 

dalam kombinasinya dengan hipertensi (Hoffman dan Carrunthers, 2000). 

Losartan diserap dengan baik pada pemberian peroral dan 

mengalami first pass metabolisme oleh sistem sitokrom P450. Losartan 

mempunyai waktu paruh yang pendek sekitar 2 jam, sedangkan 

metabolitnya mempunyai waktu paruh 6-9 jam. Tidak seperti losartan, 

valsartan bukan merupakan prodrug dan tidak tergantung metabolisme 

sitokrom P450 untuk aktivitasnya. Kandesartan adalah antagonis non 

kompetitif pada reseptor AT 1 (Angiotensin 1) dan mempunyai afinitas 

yang tinggi pada reseptor ini sehingga mempunyai durasi aksi lebih lama  

(Hoffman dan Carrunthers, 2000).   

 3. Kepatuhan 

Diperlukan usaha yang cukup besar untuk meningkatkan 

kepatuhan pasien terhadap terapi obat demi mencapai target tekanan darah 

yang diinginkan. Paling sedikit 50% pasien yang diresepkan obat 

antihipertensi tidak meminumnya sesuai dengan yang direkomendasikan. 

Kurangnya adherence mungkin disengaja atau tidak disengaja. Strategi 

yang efektif untuk membantu masalah adherence pasien adalah dengan 



kombinasi beberapa strategi seperti edukasi, modifikasi sikap dan sistem 

yang mendukung. Strategi konseling untuk meningkatkan adherence terapi 

obat antihipertensi adalah sebagai berikut : (Anonim, 2006). 

a. Menilai adherence pada setiap kunjungan 

b. Mendengarkan motivasi dan pendapat pasien 

c. Melibatkan pasien dalam masalah penanganan kesehatan 

d. Menggunakan keahlian untuk mendengarkan secara aktif 

sewaktu pasien menjelaskan masalahnya 

e. Membicarakan keluhan pasien tentang terapi 

f. Membantu pasien dengan cara tertentu agar tidak lupa minum 

obatnya 

g. Memberikan informasi tentang keuntungan pengontrolan 

tekanan darah 

h. Memberitahu kemungkinan efek samping obat yang terjadi 

i.  Memberikan informasi tertulis tentang hipertensi dan obatnya 

bila memungkinkan 

j. Mempertimbangkan penggunaan alat ukur tekanan darah 

dirumah supaya pasien terlibat dalam penanganan 

hipertensinya 

k. Memberi informasi keluarga pasien tentang penyakit dan 

regimen obatnya 

l. Melibatkan kerabatnya tentang adherence minum obat dan 

terhadap gaya hidup sehat 



m. Meyakinkan regimen obat dapat dijangkau biayanya oleh 

pasien 

n. Bila memungkinkan menelepon pasien untuk meyakinkan 

pasien mengikuti rencana pengobatannya (Anonim, 2006) 

 


