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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Hipertensi adalah salah satu penyakit yang paling umum melanda dunia. 

Hipertensi merupakan tantangan kesehatan masyarakat, karena dapat 

mempengaruhi resiko penyakit kardiovaskuler yang menyebabkan peningkatan 

morbiditas dan mortalitas. Data terakhir dari Framingham Heart Study 

menunjukkan bahwa individu yang normotensif pada usia 55 tahun memiliki masa 

hidup 90 % resiko hipertensi (Chobanian et al, 2003).  

Hipertensi merupakan suatu penyakit kardiovaskuler karena meningkatnya 

tekanan darah arteri di atas normal yang sifatnya permanen. Hipertensi esensial 

atau primer penyebabnya tidak diketahui  kira-kira terdapat  90 % kasus. Banyak 

faktor yang mempengaruhi seperti genetik, lingkungan, hiperaktivitas sistem 

syaraf simpatis dan faktor-faktor resiko lain seperti obesitas, alkohol, merokok, 

dan polisitemia. Hipertensi sekunder terdapat 5% kasus yang penyebabnya 

diketahui, seperti penggunaan hormon estrogen, penyakit ginjal, 

hiperaldosteronisme primer, dan kehamilan. Hipertensi sekunder juga bisa terjadi 

karena penggunaan obat-obat seperti amfetamin, siklosporin, NSAID, kontrasepsi 

oral (Priyanto, 2009). 

Sebuah survei tahun 2005 di Amerika Serikat menemukan bahwa dalam 

populasi berusia 20 tahun atau lebih, diperkirakan 41,9 juta pria dan 27,8 juta 

wanita memiliki prehipertensi, 12,8 juta pria dan 12,2 juta perempuan memiliki 

hipertensi stage 1, dan 4,1 juta pria dan 6,9 juta perempuan memiliki hipertensi 

stage 2. Di berbagai negara, 50% dari populasi yang lebih tua dari 60 tahun 

memiliki hipertensi. Secara keseluruhan, sekitar 20% untuk hipertensi 

didefinisikan sebagai tekanan darah lebih dari 140/90 mm Hg (Riaz et al, 2011). 

Di Indonesia menurut hasil (Riskesdas) riset kesehatan dasar 2007 pada 

penelitian di 33 provinsi terdapat 5 provinsi yang mempunyai prevalensi 

hipertensi tertinggi yaitu Kalimantan Selatan (39,6%), Jawa Timur (37,4%), 

Bangka Belitung (37,2%), Jawa Tengah (37,0%), dan Sulawesi Tengah (36,6%)  

(Rahajeng dkk, 2009) . Berdasarkan profil kesehatan Indonesia tahun 2008 

hipertensi menempati urutan ketiga sebagai penyakit yang paling sering diderita 
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oleh pasien rawat jalan yaitu stroke (15,4%), tuberkolosis (7,5%), hipertensi 

(6,8%) dan cidera (6,5%). Untuk mengatasi masalah diatas maka perlu terapi dan 

pengendalian hipertensi agar dapat menurunkan prevalensi hipertensi serta 

mencegah komplikasi di masyarakat (Depkes, 2009). 

Tujuan utama terapi hipertensi adalah untuk menurunkan angka morbiditas 

dan mortalitasnya penderita kardiovaskuler serta meningkatkan kualitas hidup 

pasien. Pengobatan antihipertensi awal harus mempertimbangkan penentuan 

pemilihan obat antihipertensi yang tepat terkait dengan outcome klinik, keamanan 

dan toleransi terhadap obat, biaya pengobatan, perbedaan respon akibat faktor 

demografi, kondisi medik lain yang menyertai serta gaya hidup dan tergantung 

pada tingginya tekanan darah serta kondisi khusus tertentu yang akan 

mempengaruhi pemilihan obat (compelling) ( Priyanto,2009). Strategi pengobatan 

dilakukan dengan terapi farmakologis dan terapi non farmakologis berupa diet 

rendah garam, mengurangi konsumsi alkohol, aktivitas fisik yang teratur, dan 

penurunan berat badan bagi pasien dengan berat badan berlebih. Selain dapat 

menurunkan tekanan darah, perubahan gaya hidup juga terbukti meningkatkan 

efektivitas obat hipertensi dan menurunkan resiko kardiovaskular (Nafrialdi, 

2008). 

Apabila terapi non farmakologis tidak berhasil maka diberikan terapi 

farmakologis meliputi ACE (Angiotensin Converting Enzyme) inhibitor, diuretik,  

β-blocker, Ca chanel blocker, angiotensin reseptor blocker (ARB), antagonis 

adrenoreseptor α, obat-obat dengan simpatolitik sentral (Antagonis Andrenergik 

Perifer), dan penghambat simpatik perifer (Rahardjo, 2009). ACE inhibitor 

mempunyai peran sebagai alternatif pengobatan setelah diuretik thiazid pada 

hipertensi ringan sampai sedang. Mekanisme kerjanya dengan menghambat sistem 

renin-angiotensin sehingga obat ini akan menghambat enzim pengkonversi 

angiotensin yang mengubah angiotensin I menjadi angiotensin II, menurunkan 

sekresi aldosteron sehingga mengurangi retensi natrium dan air serta menghambat 

degradasi badikinin sehingga bersifat vasodilator, menstimulasi sintesis zat 

vasodilatasi termasuk prostaglandin E2 dan prostasiklin (Saseen & Maclaughlin, 

2008). 
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ACE inhibitor efektif pada hipertensi dengan kondisi gagal jantung yang 

mempunyai kadar renin dan angiotensin II tinggi, tetapi obat ini dapat 

mengganggu fungsi ginjal dan menyebabkan hipertensi memburuk pada pasien 

renovaskular (Tanzil, 2009). Salah satu obat yang termasuk golongan ACE 

inhibitor adalah captopril. Keuntungan penghambat ACE adalah relatif bebas dari 

efek samping yang mengganggu serta penurunan tekanan darah yang tidak terlalu 

signifikan sehingga kecil resiko terjadinya hipotensi berat. Namun batuk kering 

sering terjadi dengan insiden 5-20% dan bersifat reversibel bila obat dihentikan  

(Massie et al, 2002). 

Pada studi CAPPP (the Captopril Prevention Project ) yang merupakan 

salah satu studi tentang penggunaan captopril. Menurut Studi CAPPP yang 

dilakukan adalah untuk membandingkan efek dari ACE inhibitor dengan terapi 

konvensional (diuretik, beta blocker) pada morbiditas kardiovaskular dan 

mortalitas pasien dengan hipertensi. Pada 10.985 pasien hipertensi ,dipilih acak 

5.492 pasien yang menggunakan captopril dan 5.493 pasien sebagai kelompok 

pengobatan konvensional. Hasil dari penelitian tersebut dinyatakan captopril dan 

pengobatan konvensional tidak berbeda dalam keberhasilan dalam mencegah 

morbiditas dan mortalitas kardiovaskular. Namun, resiko mortalitas 

kardiovaskular lebih rendah dengan captopril dibandingkan dengan pengobatan 

konvensional (Hansson et al, 1999).  

Dengan adanya studi tentang penggunaan captopril sebagai antihipertensi, 

serta permasalahan yang terjadi terkait pola penggunaan hipertensi, dapat 

dilakukan manajemen sebagai upaya untuk meningkatkan mutu dan kualitas 

pelayanan pada pasien . Hal tersebut bisa dilihat dari perbaikan vital sign pasien 

seperti : heart rate, tekanan darahnya dan data laboratorium (tes urinalisis, jumlah 

sel darah lengkap ,dan elektrokardiogram 12 lead (EKG) untuk mengembangkan 

pemantauan penggunaan obat (Saseen & Maclaughlin, 2009). 

Berdasarkan dari permasalahan di atas dilakukan penelitian deskriptif 

dengan pengambilan data secara retrosfektif tentang pola penggunaan captopril 

pada penderita hipertensi di RSI. Aisyiyah Malang, salah satu rumah sakit swasta 

yang mempunyai kapasitas lebih dari 100 bed sehingga diharapkan prevalensi 

terjadinya kasus kardiovaskular, terutama hipertensi di rumah sakit ini banyak dan 
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dapat memenuhi jumlah sampel untuk dilakukannya penelitian ini. Harapan dari 

penelitian ini dapat membantu Rumah Sakit Islam Aisyiah Malang untuk 

mengevaluasi penggunaan obat antihipertensi khususnya captopril ditinjau dari 

aspek tepat indikasi, tepat pasien, tepat dosis dan frekuensi pemberian obat yang 

tepat pada pasien penderita hipertensi agar dapat meningkatkan pelayanan 

Instalasi Farmasi di Rumah Islam Sakit Aisyiyah Malang. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan suatu 

permasalahan sebagai berikut: 

Bagaimana pola penggunaan obat captopril pada pasien hipertensi di instalasi 

Rumah Sakit Islam Aisyiyah Malang selama periode Januari 2011 – Desember 

2011. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola penggunaan obat captopril 

(ACE-inhibitor) pada pasien hipertensi di Instalasi Rawat Inap RSI. Aisyiyah 

Malang periode Januari 2011 – Desember 2011. 

 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus yang dapat diperoleh dari penelitian ini, antara lain : 

1. Mengetahui pola penggunaan obat captopril yang digunakan diinstalasi rawat 

inap RSI Aisyiyah Malang. 

2. Mengetahui rute, dosis, dan kombinasi captopril yang digunakan diinstalasi 

rawat inap RSI Aisyiyah Malang. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Bagi Peneliti 

1. Sebagai studi pendahuluan untuk pertimbangan pada penelitian selanjutnya. 

2. Mengetahui penatalaksanaan terapi captopril sebagai antihipertensi yang 

diteliti di Rumah Sakit Islam Aisyiyah Malang. 

 

1.4.2 Bagi Rumah Sakit 

1. Sebagai bahan masukan bagi komite medik farmasi dan terapi dalam 

merekomendasikan penggunaan obat di RSI Aisyiyah Malang. 

2. Memberikan masukan informasi untuk meningkatkan pelayanan kesehatan 

pasien dan untuk lebih meningkatkan peran apoteker dalam pelayanan 

kefarmasian serta meningkatkan kemampuan apoteker menilai kondisi pasien 

secara komprehensif untuk mengatasi Drug Related Problems (DRPs) di 

Rumah Sakit Islam Aisyiah Malang. 

3. Memberikan gambaran tentang penggunaan captopril sebagai data awal DUS 

(Drug Utilization Study) yang bermanfaat untuk instalasi farmasi berkaitan 

dengan pengadaan obat.     

 

 

 

 
 


