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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

 Tekanan darah tinggi atau Hipertensi adalah istilah yang sama untuk 

menunjukan kondisi dimana aliran darah pada arteri bertekanan terlalu tinggi 

untuk tubuh yang sehat. Tekanan darah sistolik ≥ 140 mmHg dan tekanan darah 

diastolik ≥ 90 mmHg (Santoso,2010). 

 Pada umumnya semua gangguan medis yang timbul disertai dengan 

timbulnya tanda atau gejalanya, namun hal ini tidak berlaku pada hipertensi. 

Kenaikan abnormal yang bersifat menetap dari tekanan darah merupakan faktor 

utama penyebab terjadinya resiko penyakit stroke, serangan jantung, gagal 

jantung, gagal ginjal, serta penyakit pembuluh darah perifer (Santoso,2010). 

Menurut data WHO tahun 2000, di seluruh dunia, sekitar 972 juta orang 

atau 26,4% penghuni bumi mengidap hipertensi dengan perbandingan 26,6% pria 

dan 26,1% wanita. Angka ini kemungkinan akan meningkat menjadi 29,2% di 

tahun 2025. Dari 972 juta pengidap hipertensi, 333 juta berada di negara maju dan 

639 sisanya berada di negara sedang berkembang, termasuk Indonesia.  

Berdasarkan hasil Riskesdas tahun 2007 prevalensi hipertensi pada penduduk 

umur 18 tahun ke atas di Indonesia adalah sebesar 31,7 %. Dan penyebab 

kematian utama pada semua umur adalah stroke (15,4%), disusul TB (7,5%), 

Hipertensi (6,8%) dan cidera (6,5%) (Profil Kesehatan, 2008).  

Timbulnya hipertensi didasari oleh beberapa faktor resiko, antara lain: 

bertambahnya usia, faktor perilaku dan perubahan  gaya hidup, mencakup intake 

garam (sodium) berlebih, kurangnya asupan potassium (dari sayur-sayuran dan 

buah-buahan), kegemukan, kurangnya exercise, terlalu banyak mengkonsumsi 

alkohol dan merokok (Fact sheet hypertension, WHO SEARO, 2011). 

Menurut JNC 7, tujuan utama kesehatan masyarakat memberikan terapi 

antihipertensi adalah untuk menurunkan morbiditas dan mortalitas penyakit 

kardiovaskular dan ginjal. Penurunan tekanan darah sistolik menjadi fokus utama, 

karena tekanan darah diastolik akan dicapai seiring dengan tercapainya tekanan 

darah sistolik (Chobanian, 2003). 



2 
 

 

Strategi pengobatan hipertensi sendiri harus dimulai dengan memodifikasi 

gaya hidup (lifestyle modification) disamping pengobatan farmakologis. Selain 

dapat menurunkan tekanan darah, perubahan gaya hidup juga terbukti 

meningkatkan efektivitas obat hipertensi dan menurunkan resiko kardiovaskular 

(Gunawan dkk, 2008). Jika gagal memodifikasi lifestyle bisa 

mengkombinasikannya dengan pengobatan farmakologis (Santoso, 2010).  

Adapun pengobatan  farmakologis yang digunakan adalah diuretika, 

penghambat β adrenergik, penghambat ACE (Angiotensin Converting Enzyme), 

penghambat reseptor angiotensin II, penghambat saluran Ca (kanal Ca), antagonis 

adrenoseptor α, obat-obat dengan aksi simpatolitik sentral (central agonis α2), 

dilator arteriolar (direct vasodilator), antagonis adrenergic perifer. Dari beberapa 

golongan obat tersebut lima diantaranya (diuretik, penghambat β, penghambat 

ACE, kanal Ca bloker dan antagonis reseptor angiotensin II) secara empirik cocok 

dan banyak digunakan untuk terapi awal atau sebagai terapi obat tunggal (Tierney 

Jr et al, 2002).  

Diuretik merupakan salah satu  antihipertensi yang telah diteliti secara luas 

serta secara konsisten efektif dalam  uji klinis (Tierney Jr et al, 2002). Diuretika 

bekerja meningkatkan eksresi natrium, air dan klorida sehingga menurunkan 

volume darah dan cairan ekstraseluler. Akibatnya terjadi penurunan curah jantung 

dan tekanan darah. Selain mekanisme tersebut beberapa diuretik juga menurunkan 

resistensi vaskuler perifer (Nafrialdi, 2008). 

Diuretik merupakan salah satu lini terapi yang penting, selain secara efektif 

menurunkan  tekanan darah juga menunkan morbiditas dan mortalitas akibat 

hipertensi. Dan direkomendasikan JNC 7 sebagai terapi lini pertama dalam 

pengobatan hipertensi (Black HR & Elliott WJ, 2007). 

Beberapa penelitian telah dilakukan mengenai penggunaan diuretika dalam 

menurunkan tekanan darah. Salah satunya adalah ALLHAT (The Antihypertensive 

and Lipid-Lowering Treatment to Prevent Heart Attack Trial). Studi dilakukan 

pada sekitar 33.357 pasien yang mengidap hiperteni stage 1 atau stage 2 dan 

diberikan diuretik (chlotalidone) , penghambat saluran Ca (amlodipine) dan 

penghambat ACE (lisinopril). Ketiga obat menunjukan hasil yang hampir sama 

dalam menurunkan tekanan darah. Penurunan tekanan darah rata-rata menjadi 
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134/75 mmHg pada kelompok diuretik, 135/75 mmHg pada kelompok 

penghambat saluran Ca, dan 136/75 mmHg pada kelompok penghambat ACE. 

Dan persentase pasien yang menurunkan tekanan darah kurang dari 140/90 

mmHg, 68,2 % pada kelompok diuretik, 66,3 % pada kelompok penghambat 

saluran Ca, dan 61,2% pada kelompok penghambat ACE (Vidt, 2003) 

 Dengan adanya beberapa studi tentang penggunaan diuretik  sebagai 

antihipertensi, serta adanya permasalahan yang mungkin terjadi terkait 

penggunaannya maka dapat dilakukan studi untuk mengkaji lebih jauh bagaimana 

pola pengunaan diuretik di masyarakat sebagai upaya untuk meningkatkan mutu 

dan kualitas kesehatan pasien. 

Berdasarkan latar belakang tersebut akan dilakukan penelitan deskriptif 

dengan pengambilan data secara retrospektif di RSI Aisyiyah Malang untuk 

mempelajari pola penggunaan obat anti hipertensi golongan diuretik. Penelitian 

dilakukan di RSI Aisiyah Malang, karena RSI Aisyiyah Malang merupakan salah 

satu rumah sakit swasta yang banyak menerima pasien dari berbagai kalangan, 

sehingga diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi rumah sakit untuk 

meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas, maka dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut : Bagaimanakah pola penggunaan obat 

diuretik pada terapi hipertensi diruang rawat inap RSI Aisyiyah Malang ? 

 

1.3 Tujuan penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pola 

penggunaan obat pada terapi hipertensi untuk meningkatkan mutu pelayanan 

kepada pasien.  
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1.3.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah : 

- Mengetahui pola penggunaan obat-obat diuretik pada pasien hipertensi di 

RSI Aisyiyah Malang 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Bagi Peneliti 

Manfaat penelitian ini bagi peneliti antara lain : 

- Mengetahui penatalaksanaan penggunaan terapi diuretik pada pasien 

hipertensi. 

- Sebagai pendahuluan pada pertimbangan untuk penelitian selanjutnya. 

 

1.4.2 Bagi Rumah Sakit 

Manfaat penelitian ini bagi instalasi rumah sakit antara lain : 

- Memberikan informasi tentang pola penggunaan diuretik pada terapi 

hipertensi sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada pasien. 

- Sebagai data awal DUS (Drug Utilization Study) yang bermanfaat untuk 

instalasi farmasi berkaitan dengan pengadaan obat. 

- Sebagai bahan masukan dalam pengambilan keputusan untuk peresepan 

obat hipertensi. 


