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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Tekanan darah tinggi atau hipertensi adalah suatu peningkatan tekanan darah 

di dalam arteri, mengakibatkan suplai oksigen dan nutrisi yang di bawa oleh darah 

terhambat sampai ke jaringan tubuh yang membutuhkan. Secara umum, hipertensi 

merupakan tekanan yang abnormal tinggi di dalam arteri menyebabkan 

meningkatnya resiko terhadap stroke, aneurisma, gagal jantung, serangan jantung, 

dan kerusakan ginjal yang merupakan penyebab utama gagal jantung kronis 

(Sawitra, 2009) 

Hipertensi diderita lebih dari 1,5 miliar jiwa di seluruh dunia. Di Indonesia 

sendiri, 1 dari 3 penduduk berusia 18 tahun ke atas memiliki tekanan darah di atas 

normal. Faktor utama peningkatkan tekanan darah adalah jumlah konsumsi garam 

yang berlebihan. Apabila asupan garam bisa dikurangi setengahnya, maka 2,5 juta 

jiwa di seluruh dunia akan terselamatkan dari serangan jantung dan stroke. Di 

sejumlah negara, asupan garam perhari adalah sekitar 12 g- lebih dari dua kali 

jumlah yang dianggap perlu oleh World Health Organisation (WHO). Menurut 

data dari Indonesian Society of Hypertension (INASH) asupan garam harian 

mencapai angka 15 g- lebih dari 2 kali jumlah yang di rekomendasikan WHO yaitu 

150    per hari (INASH, 2012). 

Hipertensi dibagi menjadi dua jenis, yaitu hipertensi esensial atau primer dan 

hipertensi renal atau sekunder. Hipertensi esensial atau primer penyebabnya tidak 

diketahui dan terdapat 90% kasus. Banyak faktor yang mempengaruhi hipertensi 

ini seperti genetik, lingkungan, hiperaktivitas system syaraf simpatis dan faktor-

faktor lain seperti obesitas, alkohol, merokok, dan polisitemia. Hipertensi renal 

atau sekunder, terdapat 5% kasus hipertensi yang penyebabnya diketahui, seperti 

penggunaan estrogen, penyakit ginjal, hiperaldosteronisme primer, dan kehamilan. 

Hipertensi sekunder juga bisa terjadi karena penggunaan obat-obat seperti 

amfetamin, cyklosporin, NSAID, kontrasepsi oral (Priyanto, 2009). 
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Komplikasi dari hipertensi termasuk rusaknya organ tubuh seperti jantung, 

mata, ginjal, otak, dan pembuluh darah besar. Hipertensi adalah faktor resiko 

utama untuk penyakit serebrovaskular (stroke, transientischemic attack), penyakit 

arteri koroner (infark miokard, angina), gagal ginjal, dementia dan atrial fibrilasi. 

Bila penderita hipertensi memiliki faktor-faktor resiko kardiovaskular lain maka 

akan meningkatkan mortalitas dan morbiditas akibat gangguan kardiovaskularnya 

tersebut. Pasien dengan hipertensi mempunyai peningkatan resiko yang bermakna 

untuk penyakit koroner, stroke, penyakit arteri perifer, dan gagal jantung (Depkes, 

2006). 

Terapi hipertensi menurut JNC 7 bertujuan untuk menurunkan morbiditas 

dan mortalitas penyakit jantung kardiovaskuler dan ginjal, menurunkan tekanan 

darah hingga <140/90 mmHg. Tujuan khususnya adalah menurunkan tekanan 

darah hingga level 130/80 mmHg pada penderita dengan diabetes atau penyakit 

ginjal kronik serta mencapai tekanan darah sistolik yang optimal terutama pada 

orang berusia ≥ 50 tahun (Simposia, 2006).    

Terapi hipertensi dengan obat antihipertensi merupakan salah satu upaya 

untuk menurunkan tekanan darah pasien. Ada beberapa golongan obat 

antihipertensi yang digunakan yaitu diuretik, β bloker, ACE inhibitors, angiotensin 

II receptor bloker (ARBs), dan calcium channel blockers (CCBs) adalah pilihan 

pertama berdasarkan efektivitas dan keamanan terhadap organ tertentu, serta 

berdasarkan morbiditas dan mortilitas. Dari semua golongan obat antihipertensi 

(OAH) tersebut, ada yang termasuk obat generik berlogo dan ada juga yang 

menggunakan nama dagang (brand name). Salah satu contoh  Captopril, adalah 

obat generik berlogo yang banyak digunakan pada kasus hipertensi. Captopril juga 

memiliki nama dagang yaitu Tensicap
® 

(Sanbe). Selain Captopril masih banyak 

jenis OAH generik yang termasuk obat generik berlogo (OGB) dan ada yang 

memakai nama dagang. Dengan banyaknya jenis OAH yang beredar, diharapkan 

tenaga pelayan kesehatan cermat memilih jenis obat untuk terapi hipertensi dilihat 

dari segi efektivitas dan efisiensi. 

Di Indonesia sendiri, kebijakan terkait penggunaan obat generik untuk 

masyarakat sudah ada sejak tahun 2010, semuanya tertuang dalam Peraturan 
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Menteri Kesehatan Republik Indonesia HK.02.02/MenKes/068/1/2010 tentang 

kewajiban menggunakan obat generik di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah. 

Dalam kebijakan Permenkes tersebut dijelaskan bahwa dokter (baik dokter umum, 

dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis) yang bertugas di fasilitas 

pelayanan kesehatan pemerintah wajib menulis resep obat generik bagi semua 

pasien sesuai indikasi medis. Jadi, ini adalah salah satu langkah untuk 

merevitalisasi penggunaan obat generik agar tercapai keterjangkauan obat-obatan 

untuk masyarakat (Depkes, 2010). 

Penelitian dilaksanakan di RSUD “Kanjuruhan” Kabupaten Malang karena 

RSUD Kanjuruhan Kabupaten Malang merupakan rumah sakit umum daerah yang 

banyak menerima pasien dari berbagai kalangan sehingga memungkinkan banyak 

pasien penderita hipertensi yang berobat ke RSUD Kanjuruhan Kabupaten Malang. 

Selain itu penelitian yang serupa belum pernah dilakukan di RSUD Kanjuruhan 

Kabupaten Malang dan diharapkan penelitian ini dapat membantu rumah sakit 

untuk mengevaluasi penggunaan obat generik. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimanakah profil peresepan obat antihipertensi di RSUD “Kanjuruhan” 

Kabupaten Malang. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memberikan gambaran 

tentang profil peresepan obat antihipertensi di RSUD “Kanjuruhan” Kabupaten 

Malang. 

 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari penelitian ini meliputi aspek : 

1. Mengetahui prosentase peresepan obat antihipertensi di RSUD 

“Kanjuruhan” Kabupaten Malang dibandingkan resep keseluruhan. 
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2. Mengetahui prosentase peresepan obat antihipertensi tunggal 

dibandingkan resep antihipertensi keseluruhan. 

3. Mengetahui prosentase peresepan obat antihipertensi kombinasi 

dibandingkan resep antihipertensi keseluruhan. 

4. Mengetahui prosentase peresepan obat antihipertensi dengan obat untuk 

terapi penyakit penyerta dibandingkan resep antihipertensi keseluruhan. 

5. Mengetahui prosentase golongan antihipertensi yang banyak digunakan 

pada kasus hipertensi. 

6. Mengetahui prosentase jenis antihipertensi generik atau non generik yang 

banyak digunakan. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Meningkatkan penggunaan obat generik di RSUD “Kanjuruhan” 

Kabupaten Malang sesuai dengan peraturan pemerintah. 

2. Mengetahui ketersediaan obat generik di Instalasi Farmasi RSUD terkait 

dengan distribusi obat esensial yang diwajibkan pada setiap pelayanan 

kesehatan. 

3. Mengetahui tingkat kejadian hipertensi di RSUD “Kanjuruhan” 

Kabupaten Malang selama periode Januari-Maret 2013. 

 

 


