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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Tekanan darah tinggi atau hipertensi adalah suatu peningkatan tekanan darah 

di dalam arteri yang 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 esensial atau primer penyebabnya tidak diketahui  kira-kira terdapat  

90 % kasus. Banyak faktor yang mempengaruhi seperti genetik, lingkungan, 

hiperaktivitas system syaraf simpatis dan faktor-faktor resiko lain seperti obesitas, 

alkohol, merokok, dan polisitemia.  Hipertensi sekunder atau hipertensi renal. 

Terdapat 5% kasus hipertensi yang penyebabnya diketahui, seperti penggunaan 

esterogen, penyakit ginjal, hiperaldosteronisme primer, dan kehamilan. Hipertensi 

sekunder juga bisa terjadi karena penggunaan obat-obat seperti amfetamin, 

cyklosporin, NSAID, kontrasepsi oral (Priyanto, 2009). 

Hipertensi diderita lebih dari 1,5 miliar jiwa di seluruh dunia dan garam yang 

berlebihan dalah faktor utama dalam meningkatkan tekanan darah. Apabila 

asupan garam bisa dikurangi hingga setengahnya, maka 2,5 juta jiwa di seluruh 

dunia akan terselamatkan dari serangan jantung dan stroke. Tahun ini, lebih dari 

40 negara berpartisipasi dalam acara untuk masyarakat umum untuk mendukung 

Hari Hipertensi 2009. Di banyak negara, asupan garam perhari adalah sekitar 12 g 

– lebih dari dua kali jumlah yang dianggap perlu oleh World Health Organisation 

(WHO). Di Indonesia menurut data dari Indonesian Society of Hypertension 

(INASH) asupan garam harian mencapai angka 15 g – lebih dari dua kali jumlah 

yang direkomendasikan WHO (Harahab, 1996). 

Komplikasi hipertensi terjadi karena berkaitan dengan tekanan darah yang 

sudah meningkat, sebelumnya dengan konsekuensi perubahan dalam pembuluh 
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darah dan jantung yang menyertai hipertensi dan dipercepat oleh hipertensi yang 

sudah lama diderita (Gafir, 2002) 

Komplikasi hipertensi antara lain penyakit jantung, hipertensi menyebabkan 

penyakit jantung karena jantung harus memompa lebih kuat untuk mengatasi 

tekanan yang harus dihadapi pada pemompaan  jantung, tersumbat atau pecahnya 

pembuluh darah otak (stroke) juga dapat menyebabkan hipertensi, tersumbatnya 

pembuluh darah otak atau pecahnya pembuluh darah otak dapat menyebabkan 

terjadinya setengah lumpuh, gagal ginjal merupakan sindroma klinis karena 

penurunan fungsi ginjal secara menetap akibat kerusakan nefron, bila terjadi 

kegagalan ginjal tidak dapat mengeluarkan zat-zat yang harus dikeluarkan oleh 

tubuh misalnya ureum, darah tinggi juga dapat menimbulkan kelainan pada mata 

berupa penyempitan pembuluh darah mata atau berkumpulnya cairan di sekitar 

syaraf mata, hal ini dapat menyebabkan terjadinya gangguan penglihatan, 

Diabetes melitus adalah penyakit yang ditandai dengan meningkatnya kadar gula 

(glukosa) dalam darah sebagai akibat ditandai berkurangnya insulin atau 

penolakan tubuh terhadap hormon ini, sehingga tubuh tidak dapat memproses gula 

yang berasal dari makanan (Puspita, 2009) 

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 pada 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. (symposia, 2006) 

Penelitian mengenai obat generik dan non generik telah banyak dilakukan baik 

memberikan perbedaan bermakna atau tidak, salep acyclovir generik yang 

mengandung 20 % propilenglikol ternyata memiliki perbedaan efektifitas dengan 

salep acyclovir yang non generik yang mengandung 40 % propilenglikol (PG). 

Hal ini bisa  saja terjadi pada sediaan obat lain seperti tablet, kapsul, dll. 

Penelitian-penelitian tersebut sedikit banyak dapat berpengaruh pada penggunaan 

obat generik di masyarakat (trottet dkk 2005).   

Seiring dengan meningkatnya  kebutuhan ekonomi masyarakat Indonesia, dan 

juga semakin mahalnya harga obat-obatan yang akan berdampak psikologis pada 
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masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat ekonomi menengah kebawah. 

Dengan beraneka ragam produksi  dan variasi obat-obatan dan juga untuk 

membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan akan obat, dan juga kesadaran 

masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan, pemerintah mencoba 

mengenalkan  masyarakat tentang penggunaan obat generik yang harganya lebih 

murah dari pada merek obat yang berada di pasaran. 

Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian tentang profil peresepan obat oral 

hipertensi generik dan non generik pada pasien hipertensi, agar dapat 

mengevaluasi pengobatannya sehingga dapat menekan biaya pengobatannya. 

Penelitian dilaksanakan di RSI. Aisyiyah Malang dengan alasan bahwa RSI. 

Aisyiyah Malang merupakan rumah sakit swasta yang banyak menerima pasien 

dari berbagai kalangan sehingga memungkinkan pasien penderita hipertensi 

berasal dari latar belakang yang beragam. Sehingga diharapkan penelitian ini 

dapat membantu Rumah Sakit untuk mengevaluasi penggunaan obat generik pada 

pasien penderita hipertensi agar dapat menekan biaya pengobatannya, khususnya 

pada pasien yang berasal dari masyarakat menengah ke bawah. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimanakah profil peresepan obat oral antihipertensi generik dan non 

generik di instalasi rawat inap RSI. Aisyiyah Malang. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memberikan gambaran 

tentang profil peresepan obat oral hipertensi generik dan non generik di Instalasi 

rawat inap RSI Aisyiyah Malang. 

 

1.3.2 Tujuan Khusus 

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

1. Mengidentifikasi penggunaan obat oral Hipertensi generik dan non 

generik diinstalasi rawat inap RSI Aisyiyah Malang. 
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2. Mengidentifikasi karakteristik pasien Hipertensi yang menggunakan 

obat oral antihipertensi generik dan non generik di instalasi rawat inap 

RSI Aisyiyah Malang. 

3. Mengidentifikasi tingkat pendidikan penderita Hipertensi di instalasi 

rawat inap RSI Aisyiyah Malang. 

4. Mengetahui jumlah penggunaan obat oral generik antihipertensi  di 

RSI Aisyiyah Malang. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Secara Praktis  

1. Obat generik sangat membantu mengoptimalkan penyembuhan terutama 

untuk masyarakat  kurang mampu. 

2. Membantu masyarakat untuk memilih obat antihipertensi yang tepat dan 

terjangkau.  

Secara Teoritis 

1. Dapat digunakan sebagai acuan atau referensi untuk peresepan obat 

antihipertensi generik maupun non generik 

2. Mempermudah dalam pemilihan obat antihipertensi 

3. Untuk membandingkan obat antihipertensi generik atau non generik yang 

banyak digunakan di Instalasi Rawat Inap RS. Aisiyah Malang 

4. Membantu program pemerintah untuk mengenalkan obat generik kepada 

masyarakat 

5. Membantu masyarakat untuk membedakan obat antihipertensi generik dan 

non generik 


