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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan Tentang Hipertensi 

2.1.1 Definisi Hipertensi 

Hipertensi dikenal penyakit darah tinggi merupakan penyakit yang terjadi 

ketika tekanan darah ≥ 140/ 90 mmHg. Hipertensi merupakan kelainan heterogen 

dari penyebab spesifik (hipertensi sekunder) atau dari mekasime patofisiologi 

yang tidak diketahui penyebabnya (hipertensi primer atau asensial) (Dipiro, 

2014). Tekanan darah yang tinggi merupakan salah satu daribanyaknya faktor 

risiko penyakit kardiovaskuler ( Wiffen et al., 2014). 

Hipertensi merupakan penyakit yang timbul akibat adanya interaksi 

berbagai faktor risiko yang dimiliki seseorang. Faktor pemicu hipertensi 

dibedakan menjadi yang tidak dapat dikontrol seperti riwayat keluarga, jenis 

kelamin, dan umur, serta faktor yang dapat dikontrol seperti obesitas , kurangnya 

aktivitas fisik, perilaku merokok, pola konsumsi makanan yang mengandung 

natrium dan lemak jenuh (Pratiwi, 2013). 

2.1.2 Epidemiologi 

Peningkatan tekanan darah bukan merupakan bagian normal dari ketuaan, 

insiden hipertensi pada lanjut usia termasuk tinggi. Setelah umur 69 tahun, 

prevalensi hipertensi meningkat sampai 50%. Pada tahun 1988-1991 National 

Health and Nutrition Examination Survey menemukan prevalensi hipertensi pada 

kelompok umur 65-74 tahun sebagai berikut: prevalensi keseluruhan 49,6% untuk 

hipertensi derajat 1 (140-159/90-99 mmHg), 18,2% untuk hipertensi derajat 2 

(160-179/100-109 mmHg), dan 6.5% untuk hipertensi derajat 3 (>180/110 

mmHg). Prevalensi HST (Hipertensi Sistolik Terisolasi) adalah sekitar berturut-

turut 7%, 11%, 18% dan 25% pada kelompok umur 60-69, 70-79, 80-89, dan 

diatas 90 tahun. HST lebih sering ditemukan pada perempuan dari pada laki-laki. 

Pada penelitian di Rotterdam, Belanda ditemukan: dari 7983 penduduk berusia 

diatas 55 tahun, prevalensi hipertensi (160/95 mmHg) meningkat sesuai dengan 

umur, lebih tinggi pada perempuan (39%) dari pada laki-laki (31%). Di Asia, 
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penelitian di kota Tainan, Taiwan menunjukkan hasil sebagai berikut: penelitian 

pada usia diatas 65 tahun dengan kriteria hipertensi berdasarkan JNC,ditemukan 

prevalensi hipertensi sebesar 60,4% (lakilaki 59,1% dan perempuan 61,9%), yang 

sebelumnya telah terdiagnosis hipertensi adalah 31,1% (laki-laki 29,4% dan 

perempuan 33,1%), hipertensi yang baru terdiagnosis adalah 29,3% (laki-laki 

29,7% dan perempuan 28,8%). Pada kelompok ini, adanya riwayat keluarga 

dengan hipertensi dan tingginya indeks masa tubuh merupakan faktor risiko 

hipertensi (Kuswardhani, 2006). 

Sedangkan prevalensi hipertensi di Indonesia yang didapat melalui 

pengukuran pada umur ≥18 tahun sebesar 25,8 persen, tertinggi di Bangka 

Belitung (30,9%), diikuti Kalimantan Selatan (30,8%), Kalimantan Timur 

(29,6%) dan Jawa Barat (29,4%). Indonesia merupakan negara dengan kasus 

hipertensi mencapai 26,5% secara keseluruhan dan termasuk dalam 10 besar 

kasus kronis yang tidak menular. Pada daerah Jawa Timur kususnya, kasus 

hipertensi mencapai 26,2% dari total kasus yang dilaporkan (Rikerdas, 2013). 

2.1.3 Etiologi 

Hipertensi merupakan suatu penyakit dengan kondisi medis yang beragam. 

Pada kebanyakan pasien etiologi dan patofisiologi-nya tidak diketahui (essensial 

atau hipertensi primer). Hipertensi primer ini tidak dapat disembuhkan tetapi 

dapat di kontrol. Kelompok lain dari populasi dengan persentase rendah 

mempunyai penyebab yang khusus, dikenal sebagai hipertensi sekunder. Banyak 

penyebab hipertensi sekunder; endogen maupun eksogen. Bila penyebab 

hipertensi sekunder dapat diidentifikasi, hipertensi pada pasien-pasien ini dapat 

disembuhkan secara potensial (Dosh, 2002). 

Suatu penyebab khusus hipertensi hanya dapat ditemukan pada 10-15% 

penderita. Namun perlu dipertimbangkan penyebab yang bersifat individual untuk 

setiap penderita, karena beberapa diantaranya dapat diperbaiki dengan tindakan 

bedah: konstriksi arteri ginjal, koartasi aorta, feokromositoma, dan aldosteronisme 

primer (Katzung, 2013). 
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2.1.4 Patofisiologi Hipertensi 

2.1.4.1 Hipertensi Primer 

Mekanisme patofisiologi yang tidak diketahui penyebabnya hipertensi 

primer atau asensial (Sukandar et al., 2008). Multifaktor yang dapat menimbulkan 

hipertensi primer, adalah : 

1. Ketidak normalan humoral meliputi sistem renin-angiotensin-aldosteron, 

serta hiperinsulinemia. 

2. Masalah patologi pada sistem saraf pusat, serabut saraf otonom, volume 

plasma, dan kontriksi arteriol. 

3. Defisiensi senyawa sintesis lokal vasodilator pada endotelium vaskular, 

misalnya prostasiklin, bradikinin, dan nitrit oksida, atau terjadinya 

peningkatan produksi senyawa vasokontriktor seperti angiotensin II dan 

endotelin I. 

4. Asupan natrium tinggi dan peningkatan sirkulasi hormon natriuretik yang 

menginhibisi transpor natrium intraseluler, menghasilkan peningkatan 

aktivitas vaskuler dan tekanan darah. 

2.1.4.2 Hipertensi Sekunder 

Hipertensi sekunder meliputi 5-10% kasus hipertensi pada umumnya kasus 

tersebut dijelaskan oleh penyakit ginjal kronik atau renovascular, hipertensi 

endokrin, dan obat-obatan (syamsudin, 2011). Kondisi lain dapat menyebabkan 

hipertensi sekunder antara lain sindrom Cushing, hipertiroid, aldosteron primer, 

dan kerusakan aorta (Sukandar et al., 2008) 

2.1.4.3 Tekanan darah Arteri 

Tekanan darah arteri adalah tekanan yang diukur pada dinding arteri dalam 

milimeter merkuri. Dua tekanan darah arteri yang biasanya diukur, tekanan darah 

sistolik (TDS) dan tekanan darah diastolik (TTD). TDS diperoleh selama 

kontraksi jantung dan TTD diperoleh selama kontraksi sewaktu bilik jantung diisi. 

Banyak faktor yang mengontrol tekanan darah berkontribusi secara potensial 

dalam terbentuknya hipertensi, faktor-faktor tersebut adalah (Depkes RI,  2006). 
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1. Meningkatkan sekresi renin sehingga mengakibatkan meningkatnya 

produksi angiotensin II dan aldosteron. 

2. Meningkatnya aktivitas sistem saraf simpatik. 

3. Produksi berlebihan hormon yang menahan natrium dan vasokonstriktor. 

4. Asupan natrium (garam) berlebihan. 

5. Tidak cukupnya asupan kalium dan kalsium. 

6. Berubahnya transpor ion dalam sel. 

7. Perubahan reseptor adrenergik yang mempengaruhi deyut jantung, 

karakteristik inotropik dari jantung, dan tonus vaskular. 

8. Meningkatnya aktivitas vascular growth factors. 

9. Obesitas. 

10. Resistensi insulin. 

11. Diabetes militus. 

12. Abnormal tahanan pembuluh darah, termasuk gangguan pada pembuluh 

darah kecil di ginjal. 

2.1.5 Klasifikasi Hipertensi 

Hipertensi dapat diklasifikasikan berdasarkan tingginya TD dan berdasarkan 

etiologinya. Berdasarkan tingginya TD seseorang dikatakan hipertensi bila TD-

nya >140/90 mmHg. Untuk pembagian yang lebih rinci, The Joint  National 

Committee on prevention, detection, evaluation and treatment of high blood 

pressure (JNC), membuat klasifikasi yang mengalami perubahan dari waktu ke 

waktu. Pada JNC VI (1997)  hipertensi di bagi dalam 4 tingkat: ringan, sedang, 

berat dan sangat berat pada JNC VI (1997) hipertensi dibagi menjadi tingkat 1, 

tingkat 2, tingkat 3ditambah satu kelompok hipertensi sistolik terisolasi ( Syarif et 

al., 2012).  

Sedangkan klasifikasi terbaru (JNC VIII, 2014) hanya membagi hipertensi 

menjadi tingkat 1 dan tingkat 2 dan menghilangkan kelompok hipertensi sistolik 

terisolasi.  
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Tabel II. 1 Klasifikasi Tekanan Darah untuk Usia 18 Tahun atau Lebih 

Berdasarkan JNC VIII. 

Klasifikasi Sistol 

(mmHg) 

Diastol (mmHg) 

Normal <120 <80 

Prehipertensi 120-139 80-89 

Hipertensi 

Tingkat 1 140-159 90-99 

Tingkat 2 ≥160 ≥100 

(Bell et al., 2015) 

2.2 Penatalaksanaan Hipertensi 

2.2.1 Non Farmakologi 

Menjalani pola hidup sehat telah banyak terbukti dapat menurunkan tekanan 

darah, dan secara umum sangat menguntungkan dalam menurunkan risiko 

permasalahan kardiovaskular. Pada pasien yang menderita hipertensi derajat 1, 

tanpa faktor risiko kardiovaskular lain, maka strategi pola hidup sehat merupakan 

tatalaksana tahap awal, yang harus dijalani setidaknya selama 4 – 6 bulan. Bila 

setelah jangka waktu tersebut, tidak didapatkan penurunan tekanan darah yang 

diharapkan atau didapatkan faktor risiko kardiovaskular yang lain, maka sangat 

dianjurkan untuk memulai terapi farmakologi (Soenarta et al., 2015). 

Berdasarkan Soenarta et al., (2015) terdapat beberapa pola hidup sehat yang 

dianjurkan oleh banyak guidelines adalah : 

1.  Penurunan berat badan 

 Mengganti makanan tidak sehat dengan memperbanyak asupan 

sayuran dan buah-buahan dapat memberikan manfaat yang lebih selain 

penurunan tekanan darah,seperti menghindari diabetes dan dislipidemia. 

2. Mengurangi asupan garam 

 Di Indonesia, makanan tinggi garamdan lemak merupakan makanan 

tradisional pada kebanyakandaerah. Tidak jarang pula pasien tidak 

menyadari kandungangaram pada makanan cepat saji, makanan kaleng, 

daging olahandan sebagainya. Tidak jarang, diet rendah garam ini juga 
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bermanfaat untuk mengurangi dosis obat antihipertensi pada pasien 

hipertensi derajat ≥ 2. Dianjurkan untuk asupan garam tidak melebihi 2 gr/ 

hari 

3. Olah raga 

 Olah raga yang dilakukan secara teratur sebanyak 30 – 60 menit/ hari, 

minimal 3 hari/ minggu, dapat menolong penurunan tekanan darah. 

Terhadap pasien yang tidak memiliki waktu untuk berolahraga secara 

khusus, sebaiknya harus tetapdianjurkan untuk berjalan kaki, mengendarai 

sepeda atau menaiki tangga dalam aktivitas rutin mereka di tempat 

kerjanya. 

4. Mengurangi konsumsi alkohol 

 Walaupun konsumsi alkohol belum menjadi pola hidup yang umum 

di Indonesia, namun konsumsi alkohol semakin hari semakin meningkat 

seiring dengan perkembangan pergaulan dan gaya hidup, terutama di kota 

besar. Konsumsi alkohol lebih dari 2 gelas per hari pada pria atau 1 gelas 

per hari pada wanita, dapat meningkatkan tekanan darah. Dengan 

demikian membatasi atau menghentikan konsumsi alkohol sangat 

membantu dalam penurunan tekanan darah. 

5. Berhenti merokok 

 Walaupun hal ini sampai saat ini belum terbukti berefek langsung 

dapat menurunkan tekanan darah, tetapi merokok merupakan salah satu 

faktor risiko utama penyakit kardiovaskular, dan pasien sebaiknya 

dianjurkan untuk berhenti merokok. 

2.2.2 Terapi Farmakologi 

Tujuan dari pengobatan awal secara farmakologis adalah memilih obat 

antihipertensi yang efektif untuk mengurangi tekanan darah sesuai target sasaran 

dan menyesuaikan dosis pasien (Prodjosudjadi et al., 2009). 

Umur dan adanya penyakit merupakan faktor yang akan mempengaruhi 

metabolisme dan distribusi obat, karenanya harus dipertimbangkan dalam 

memberikan obat antihipertensi. Hendaknya pemberian obat dimulai dengan dosis 

kecil dan kemudian ditingkatkan secara perlahan. Menurut JNC VIII (2014) 
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pilihan pertama untuk pengobatan pada penderita hipertensi adalah Diuretic, 

Calsium Channel Bloker, ACE-Inhibitor, Angiotensi II Reseptor Bloker. 

2.3 Obat-Obat Antihipertensi 

Semua obat antihipertensi di satu atau lebih dari empat kontrol anatomik 

dan menimbulkan efek dengan mengganggu mekanisme normal regulasi tekanan 

darah. Klasifikasi obat-obat ini terbagi  berdasarkan tempat regulatorik utama atau 

mekanisme kerja mereka. Mekanisme kerja mereka yang sama, obat-obat di 

dalam satu kategori cenderung menimbulkan toksisitas yang sama. Kategori-

kategori tersebut mencakup diantaranya (Katzung et al., 2013). 

2.3.1 Diuretik 

Diuretik adalah obat-obat yang meningkatkan laju aliran urin; namun, 

secara klinis diuretik juga bermanfaat untuk meningkatkan laju ekskresi Na+ 

(natriuresis) dan anion yang menyertainya, biasanya Cl-. NaCl dalam tubuh 

merupakan penentu utama volume cairan ekstraseluler dan sebagian besar aplikasi 

klinis diuretik ditujukan untuk mengurangi volume cairan ekstraseluler dengan 

mengurangi kandungan total NaCl didalam tubuh. Peningkatan kesetimbangan 

Na+  akan menyebabkan volume yang berlebihan disertai edema pulmonari, 

sedangkan berkurangnya kesetimbangan  Na+ akan menyebabkan penurunan 

volume dan kolaps kardiovaskular ( Goodman & Gilman, 2012). 

Diuretik dapat digunakan dalam terapi obat lini pertama untuk hipertensi, 

kecuali jika terdapat alasan yang memaksa pemilihan agen lain. Di antaranya ada 

beberapa klasifikasi dari diuretik yaitu : diuretik tiazid,loop diuretik, dan diuretik 

hemat kalium. Diuretik lebih unggul dibandingkan penghambat-β untuk 

mengobati hipertensi  (Finkel et al., 2013). 

2.3.1.1 Diuretik Tiazid 

Semua obat diuretik oral efektif dalam mengobati hipertensi, tetapi tiazid 

ternyata yang paling luas digunakan. Kerja dari diuretik tiazid seperti 

hydrochlorothiazide, awalnya menurunkan tekanan darah dengan meningkatkan 

asupan natrium dan ekskresi air.  Terapi jangka-lama, volume plasma mendekati 
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nilai normal, tetapi resisten perifer menurun. Diuretik hemat-kalium sering kali 

dikombinasikan dengan tiazid (Finkel et al., 2013) .  

Diuretik tiazid memiliki efek lebih lemah dan lambat, juga lebih lama (6-48 

jam) dan terutama digunakan pada terapi pemeliharaan hipertensi dan kelemahan 

jantung (decompensatio cordis). Obat-obat ini memiliki kurva efek dosis datar, 

artinya bila dosis optimal dinaikkan lagi, efeknya (diuresis, penurunan tekanan 

darah) tidak bertambah (Tjay & Rahardja, 2007). 

2.3.1.2 Loop Diuretik 

Loop diuretik bekerja dengan fungsi ginjal yang buruk atau yang tidak 

berespons terhadap tiazid dan diuretik lainnya. Loop diuretik dapat menyebabkan 

penurunan resistensi vaskular ginjal dan peningkatan aliran darah (Loop diuretik 

meningkatkan kandungan Ca2+ dalam urine, sedangkan diuretik tiazid 

menurunkan). 

2.3.1.3 Diuretik Hemat Kalium 

Efek obat-obat ini hanya lemah dan khusus digunakan terkombinasi dengan 

diuretika lainnya guna menghemat ekskresi kalium. Aldosteron menstimulasi 

reabsorpsi Na dan ekskresi K; proses ini dihambat secara kompetitif (saingan) oleh 

antagonis aldosteron (Tjay & Rahardja, 2007). 

Amiloride dan triamterene ( penghambatan pengangkutan natrium epitel 

pada tubulus distal dan tubulus koligens), seperti halnya spironolactone dan 

eplerenone (antagonis reseptor aldosterone) menurunkan kehilangan kalium 

dalam urine. Spironolakton memiliki manfaat berupa pengurangan remodelling 

jantung yang terjadi pada gagal jantung. 

2.3.1.4 Diuretik Osmotik 

Diuretik Osmotik berefek pada peningkatan ekskresi air dan bukan ekskresi 

natrium, obat-obat ini tidak digunakan dalam mengobati kondisi terjadinya retensi 

Na+. Diuretik osmotik merupakan pilihan utama terapi untuk pasien yang 

mengalami peningkatan tekanan intrakranial pada gagal ginjal akut akibat syok, 

keracunan obat dan trauma. 
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Tabel II. 2 Dosis dan sediaan berbagai diuretik untuk penggunaan sebagai 

antihipertensi. 

Obat 
Dosis 

(mg/hari) 

Frekuensi 

Pemberian 

Waktu 

Pemberian 
Sediaan 

a. Diuretik tiazid     

Hidroklorotiazid  12,5-25 1x sehari Pagi hari 2 jam 

setelah makan 

Tab 25 dan 50 

mg 

Klortalidon  12,5-25 1x sehari  Tab 50 mg 

Indapamid  1,25-2,5 1x sehari  Tab 2,5 mg 

Bendroflumetiaz

id  

2,5-5 1x sehari  Tab 5 mg 

Metolazon  2,5-5 1x sehari  Tab 2,5;5 dan 

10 mg 

b. Diuretik kuat      

Furosemid* 20-80 2-3x sehari Pagi, siang dan 

sore hari 1 jam 

sebelum/ 2 jam 

sesudah makan 

Tab 40 mg, 

ampul 20 mg 

Torsemid** 2,5-10 1-2x sehari Pagi, siang dan 

sore hari 1 jam 

sebelum/ 2 jam 

sesudah makan 

Tab 5; 10; 20; 

dan 100 mg,  

ampul 10  

mg/ml 

Bumetamid  0,5-4 2-3x sehari  Tab 0,5;1 dan 2 

mg  

Asam etrakinat 25-100 2-3x sehari  Tab 25 dan 50 

mg 

c. Diuretik hemat 

kalium 

    

Amilorid 5-10 1-2x sehari Pagi dan sore 

hari 2 jam 

sesudah makan 

 

Spironolakton**

* 

25-100 1x sehari Pagi hari 2 jam 

sesudah makan 

Tab 25 dan 100 

mg 

Triamteren 25-300 1x sehari  Tab 50 dan 100 

mg 

*Dosis furosemid untuk gagal jantung dan gagal ginjal dapat ditingkatkan sampai 240 mg/hari 

**Dosis torsemid untuk gagal jantung dapat ditingkatkan sampai 200 mg/hari 

***Dosis spironolakton untuk asites refrakter dapat ditingkatkan samapai 400 mg/hari 

    (Nafrialdi,2007)



 

 

 

 

 

 

 

                                     

 
 

 
 

2.3.2 Penghambat Sistem Renin Angiotensin 

Renin angiotensin, dan aldosteron berperan penting pada paling tidak 

sebagian orang dengan hipetensi asensial. Sekitar 20% dari pasien dengan 

hipertensi asensial memiliki renin plasma yang terlalu rendah dan 20% terlalu 

tinggi. Tekanan darah pasien dengan hipertensi tinggi renin merespons baik 

terhadap obat-obat yang mengganggu sistem di atas, menunjang peran kelebihan 

renin dan angiotensin  dalam populasi ini (Katzung et al., 2013). 

2.3.2.1 ACE-Inhibitor 

Mekanisme kerja ACE-Inhibitor yaitu menghambat perubahan angiotensin I 

menjadi angiotensi II sehingga menjadi vasodilatasi dan penurunan sekresi 

aldosteron, selain itu degredasi bradikinin juga dihambat sehingga kadar 

bradikinin dalam darah meningkat dan berperan dalam efek vasodilatasi ACE-

Inhibitor (Dipiro, 2008). Pada dasarnya ACE-Inhibitor memperbaiki arteriolar 

hypertrophy yang terjadi pada hipertensi dan mengurangi hipertrofi jantung, ACE-

Inhibitor juga mengurangi produksi aldosteron dan retensi natrium, serta dapat 

berperan dalam efek antihipertensi (Rahardjo, 2009). 

Kemampuan mengurangi kadar angiotensin II (Ang-II) dengan inhibitor-

inhibitor enzim pengubah angiotensin (ACE-Inhibitor) yang efektif secara oral 

menunjukkan kemajuan penting dalam pengobatan hipertensi.  

Tabel II. 3 Dosis dan Sediaan ACE-Inhibitor 

Obat Dosis 

(mg/hari) 

Frekuensi 

pemberian 

Waktu 

pemberian 

Sediaan 

ACE-Inhibitor     

Captopril 25-150 2-3x sehari Pagi, siang dan 

sore hari 1 jam 

sebelum/ 2 jam 

sesudah makan 

Tab 12,5 dan 25 

mg 

Benazepril  10-40 1-2x sehari  Pagi, siang dan 

sore hari 1 jam 

sebelum/ 2 jam 

sesudah makan 

Tab 5 dan 10 mg 

Enalapril  2,5-40 1-2x sehari  Tab 5 dan 10 mg 

Fasinopril  10-40 1x sehari  Tab 10 mg 

Lisinopril  10-40 1x sehari Pagi, siang dan 

sore hari 1 jam 

sebelum/ 2 jam 

sesudah makan 

Tab 5 dan 10 mg 
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Obat Dosis 

(mg/hari) 

Frekuensi 

pemberian 

Waktu 

pemberian 

Sediaan 

Perindopril 4-8 1-2x sehari  Tab 4 mg 

Quinapril  10-40 1x sehari  Tab 5;10dan 20 

mg 

                                                                                         (Nafrialdi, 2007) 

2.3.2.1.1 Captopril 

a. Sifat fisikokimia Captopril 

Captopril, ACE-Inhibitor pertama yang diperdagangkan. Pada pemberian 

oral, captopril secara cepat diabsorpsi dan memiliki ketersediaan hayati sekitar 

75%. Kosentrasi puncak dalam plasma terjadi selama 1 jam, kemudiaan obat 

dibersihkan secara cepat (waktu paruhnya sekitar 2 jam). Sebagian obat 

dieliminasi dalam urin (Goodman & Gilmam, 2012). Rumus kimia dari Captopril 

adalah : 

 

Gambar 2. 1 Struktur Kimia Captopril 

Sumber: Goodman  & Gilmans The Pharmacological Basis of Therapeutics 

Rumus molekul : 𝐶9𝐻15𝑁𝑂3𝑆 

Nama IUPAC :(2S)-1-[(2S)-2-methyl-3-sulfanylpropanoyl] pyrrolidine-

2-carboxylic acid 

Nama Generik  :Captopril 

Nama Dagang :Acepress, Sapoten, Captensin,Captopril, Casipril, 

Dexacap, Faemoten, Forten,Locap, Lotensin, 

Metopril,Otoryl, Praten, Scantensin,Tenofax,Tensicap. 

Kelarutan :Mudah larut dalam air, dalam metanol, dalam etanol, dan 

dalam kloroform ( Anaytullah, 2011). 
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b. Indikasi dan Kontraindikasi 

Tujuan penggunaan adalah sebagai terapi pada hipertensi dan 

renovaskuler. 

1) Indikasi 

a) Untuk pengobatan hipertensi sedang dan berat. Captopril dapat 

dipergunakan sendiri atau dalam kombinasi dengan obat 

antihipertensi lain terutama tiazid. 

b) Payuh jantung yang tidak cukup responsif atau tidak dapat dikontrol 

dengan diuretik dan digitalis. 

2) Kontraindikasi 

ACE-Inhibitor dikontraindikasikan pada wanita hamil karena 

bersifat teratogenik. Pemberian pada ibu menyusui juga kontraindikasi 

ACE-Inhibitor diekskresi melaui ASI dan berakibat buruk terhadap 

fungsi ginjal bayi. 

Dalam JNC VII, ACE-Inhibitor diindikasikan untuk hipertensi 

dengan penyakit ginjal kronik. Namun harus berhati-hati terutama bila 

ada hipertensi kalemia, karena ACE-Inhibitor akan memperberat 

hyperkalemia. Kadar kreatinin , maka obat ini harus dihentikan. ACE-

Inhibitor dikontraindiksikan pada stenosis arteri renalis atau unilateral 

pada ginjal tunggal (Katzung, 2013). 

c. Nama Dagang 

Tabel II. 4 Nama Dagang Captopril 

No Nama Dagang Sediaan Dosis 

1. Acepress 12,5 mg, 25 mg tab - 

2. Capoten 12,5 mg, 25 mg,  

50 mg  tab 

Sehari : 3 x12,5mg 

             2 x 25 mg 

ditingkatkan : 2 x50mg 

3. Capozide   25 mg tab Sehari : 1 x 25 mg 

4. Captensin  12,5 mg, 25 mg tab Dosis awal 

Sehari : 2 x 12,5 mg 

Dosis pemeliharaan 

Sehari : 2 x 25 mg 

Dosis maks : 3x 50 mg  
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No Nama Dagang Sediaan Dosis 

5. Captopril 

(indofarma) 

12,5 mg, 25 mg,  

50 mg tab 

Dosis awalSehari : 3x 12,5 mg 

Ditingkatkan sehari : 3x 25mg 

6. Captopril 

(hexpharm) 

12,5 mg, 25 mg, 50mg tab Dosis awal Sehari :2x 12,5 mg 

Dosis Pemeliharaan 

Sehari :2x 25 mg 

Dosis maks: 3x50mg 

7. Casipril  12,5 mg, 25 mg tab Sehari :2-3 x 12,5 mg 

8. Dexacap 12,5 mg, 25 mg, 50 mg tab  

9. Farmoten  12,5 mg, 25mg tab  

10. Forten  25 mg, 50mg tab Dosis awal Sehari: 2x 12,5 mg 

Dosis pemeliharaan  

Sehari: 2x 25 mg 

Dosis maks: 2x 50mg 

11. Locap  25 mg tab Dosis awal Sehari: 2x 12,5 mg 

Dois pemeliharaan 

Sehari: 2x 25mg 

Dosis maks: 3x 50mg 

12. Metopril  12,5 mg, 25 mg,  

50 mg tab 

Sehari: 3x 12,5mg 

            2x 25 mg 

13. Otoryl  25 mg, 50 mg tab Dosis awal Sehari: 2-3x 12,5 mg 

Jika perlu Ditingkatkan  

Sehari: 2-3 x 25-50 mg  

14. Praten  12,5 mg, 25 mg tab Dosis awal Sehari: 3x 12,5 mg 

Jika perlu ditingkatkan 

Sehari: 2-3 x 25 

15. Prix  12,5 mg, 25 mg tab Dosis awal Sehari: 3x 12,5 mg 

Jika perlu ditingkatkan 

Sehari: 3x 25mg 

16. Scantensin  12,5 mg, 25mg, 50mg tab - 

17. Tenofax  12,5 mg, 25 mg tab Dosis awal 

Sehari: 3x 12,5 mg 

18. Tensobon  12,5 mg, 25 mg Dosis awal Sehari: 2x 12,5 mg 

Jika perlu ditingkatkan 

Sehari: 2-3 x 25 mg 

19. Vapril  12,5 mg, 25mg Dosis awal 

Sehari: 3x 12,5 mg 

(ISO,2012) 

Lanjutan Halaman 15 
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d. Farmakokinetik 

Bioavailabilitas oral captopril adalah sekitar 70%,  jika ada makanan maka 

terjadi penurun penyerapan obat, sehingga obat harus diminum saat perut kosong. 

obat terikat dengan plasmaprotein sekitar 30% dan  Volume distribusi adalah 0,8 

± 0,2 L / kg, lebih tinggi di CHF. Cl adalah 0.72 ± 0.08 L / hr / kg terjadi 

penurunan dosis yang dimetabolisme sekitar 20% dan menyebabkan 

disfungsi,terutama untuk captopril disulfida. Ekskresi captopril tidak berubah 

adalah 24-38% lebih dari 24 jam. Waktu  paruh2.2 ± 0,05 jam pada subyek sehat 

dan berkepanjangan di disfungsi ginjal atau CHF (Anderson, 2002). 

e. Farmakodinamik 

Captopril, ACE-Inhibitor, antagonis efek RAAS. RAAS adalah mekanisme 

homeostasis untuk mengatur hemodinamik, air dan keseimbangan elektrolit. 

Selama stimulasi simpatis atau ketika tekanan darah ginjal atau aliran darah 

berkurang, renin dilepaskan dari sel-sel granular  juxtaglomerular di ginjal. Dalam 

aliran darah, renin membelah dan menyebarkan angiotensinogen untuk ATI, yang 

kemudian dibelah untuk ATII oleh ACE-Inhibitor. ATII meningkatkan tekanan 

darah dengan menggunakan sejumlah mekanisme. Pertama, merangsang sekresi 

aldosteron dari korteks adrenal. Aldosteron perjalanan ke tubulus distal secara 

pelan dan tersendat-sendat (DCT) dan mengumpulkan tubulus nefron di mana 

meningkatkan natrium dan air reabsorpsi dengan meningkatkan jumlah saluran 

natrium dan ATPase natrium-kalium pada membran sel. Kedua, ATII merangsang 

sekresi vasopresin (juga dikenal sebagai hormon antidiuretik atau ADH) dari 

kelenjar hipofisis posterior. ADH merangsang reabsorpsi air lebih dari ginjal 

melalui penyisipan aquaporin-2 saluran pada permukaan apikal sel-sel DCT dan 

mengumpulkan tubulus. Ketiga, ATII meningkatkan tekanan darah melalui 

vasokonstriksi arteri langsung. Stimulasi Tipe 1 ATII reseptor pada sel-sel otot 

polos pembuluh darah menyebabkan kaskade kejadian yang mengakibatkan 

kontraksi miosit dan vasokonstriksi. Selain efek utama, ATII menginduksi respon 

haus melalui stimulasi neuron hipotalamus. ACE-Inhibitor menghambat konversi 

yang cepat dari ATI untuk ATII dan memusuhi meningkat Raas-diinduksi tekanan 

darah. ACE-Inhibitor (juga dikenal sebagai kininase II) juga terlibat dalam 

penonaktifan enzimatik bradikinin, vasodilator. Menghambat deaktivasi 
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bradikinin meningkatkan kadar bradikinin dan dapat mempertahankan efek 

dengan menyebabkan peningkatan vasodilatasi dan penurunan tekanan darah 

(DragBank, 2017). 

f. Interaksi obat 

Tabel II. 5 Interaksi Captopril dengan Obat Lain 

 Nama obat Obat lain  Interaksi 

`1. Captopril Antasid  Dapat menurunkan absorbsi 

dari captopril di pencernaan jika 

diberikan bersamaan. 

2. Captopril  Diuretik  Dapat meningkatkan efek 

senyawa diuretik jika diberikan 

bersamaan. 

3. Captopril  Aspirin (OAINS) OAINS menghambat sintesis 

prostaglandin sehingga 

mengurangi kemampuan 

captopril untuk menurunkan 

tekanan darah. 

4. Captopril  Amilorida(diuretik 

hemat kalium) 

Terjadi peningkatan jumlah 

kalium sehingga terjadi 

hiperkalemia 

5. Captopril  Probenesid  Probenesid menurunkan 

sekresi tubulus ginjal captopril, 

berujung pada konsentrasi 

serum captopril yang lebih 

tinggi. 

6. Captopril  Litium  Captopril dapat menurunkan 

eliminasi litium diginjal, yang 

dapat menyebabkan toksisitas 

litium. 

  (Mozayani and Raymon, 2012) 

g. Efek Samping 

Efek samping dari captopril yang sering terjadi adalah hilangnya rasa 

(kadang-kadangjuga penciuman), batuk kering, exanthema ( ruam-ruam pada 

kulit). Efeknya dapat ditiadakan oleh indometasin atau NSAID lainnya (Tjay & 

Rahardja, 2007). 

2.3.2.2 Angiotensin Reseptor Blocker (ARB) 

Reseptor Angiotensin II terdiri dari 2 kelompok besar yaitu AT1 dan AT2. 

Reseptor AT1 terdapat terutama di otot polos pembuluh darah dan otot jantung. 

Selain itu terdapat juga di ginjal, otak dan kelenjar adrenal . Reseptor AT1 

memperantarai semua efek fisiologis angiotensin terutama yang berperan dalam 
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homeostatis kardiovaskular. Reseptor AT2 terdapat di medula adrenal dan 

mungkin juga di SSP (syarif et al., 2012). 

ARB sangat efektif menurunkan tekanan darah pada pasien hipertensi 

dengan kadar renin yang tinggi seperti hipertensi renovaskular dan hipertensi 

genetik, tapi kurang efektif pada hipertensi dengan aktivitas renin yang rendah. 

Pada pasien dengan hipovolemia, dosis ARB perlu diturunkan. 

Tabel II. 6 Dosis dan Sediaan ARB 

Obat Dosis 

(mg/hari) 

Frekuensi 

Pemberian 

Waktu 

Pemberian 

Sediaan 

ARB     

Loasartan 25-100 1-2 x sehari Pagi dan sore hari 

1 jam sebelum/ 2 

jam sesudah 

makan 

Tab 50 mg 

Valsartan 80-320 1 x sehari  Tab 40 dan 80 mg 

Irbesartan 150-300 1 x sehari     Tab 75 dan 150 mg 

Telmisartan  20-80 1 x sehari  Tab 20, 40, dan 80 

mg 

Candesartan 8-32 1 x sehari Pagi dan sore hari 

1 jam sebelum/ 2 

jam sesudah 

makan 

Tab 4; 8 dan 16 mg 

(Martin, 2008) 

2.3.3 Calsium Channel Blocker (CCB) 

Calsium channel blocker merupakan terapi lini pertama untuk hipertensi. 

Antagonis kalsium mempunyai indikasi khusus untuk yang berisiko tinggi 

penyakit koroner dan diabetes, tetapi sebagai obat tambahan atau pengganti 

(Dipiro et al., 2008). 

Antagonis kanal kalsium termasuk vasodilatasi arteriol sistemik dan arteri 

koroner, mengarah kepada pengurangan tekanan di arterial dan tahanan pembuluh 

darah koroner sebaik penekanan kontraktilitas miokardial dan kecepatan konduksi 

nodus SA (nosus sinus) dan nodus AV ( nodus atrioventrikular). Refleks stimulasi 

β-adrenergik yang muncul banyak sebagai efek inotropik negatif dan penekanan 

kontraktilitas muncul secara klinis hanya pada kondisi disfungsi VK (ereksi) dan 

ketika obat inotropik negatif lain digunakan bersamaan (Sukandar et al., 2009). 
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Antagonis kalsium atau CCB menghambat influks kalsium pada otot polos 

dan otot jantung (miokard). Di pembuluh darah, antagonis kalsium menimbulkan 

relaksasi arteriol, sedangkan vena kurang dipengaruhi. Penurunan resistensi 

perifer ini sering diikuti oleh reflek takikardia dan vasokontriksi, terutama bila 

menggunakan golongan dihidropiridin kerja pendek (nifedipin). Sedangkan 

diltiazem dan verapamil tidak menimbulkan takikardia karena efek kronotropik 

negatif langsung pada jantung. Bila refleks takikardi kurang baik, seperti pada 

orang  tua, maka pemberian antagonis kalsium dapat menimbulkan hipotensi yang 

berlebihan ( Syarif et al., 2012). 

Tabel II. 7 Sediaan dan Dosis Antagonis Kalsium 

Obat Dosis 

(mg/hari) 

Frekuensi 

Pemberian 

Waktu 

Pemberian 

Sediaan 

Nifedipin 5-10 3-4 x sehari Pagi, siang, 

sore 1 jam 

sebelum/ 2 jam 

sesudah makan 

Tab 10 mg 

Nifedipin 

( Long Acting) 

30-60 1 x sehari Pagi hari 1 jam 

sebelum/ 2 jam 

sesudah makan 

Tab 30,60, 

dan 90 mg 

Amlodipin 2,5-10 1 x sehari  Tab 5 dan 

10 mg 

Felodipin  2,5-20 1 x  sehari  Tab 2,5; 5 

dan 10 mg 

Isradipin  2,5-20 2 x sehari Pagi dan siang 

hari 1 jam 

sebelum/ 2 jam 

sesudah makan 

Tab 2,5 dan 

5 mg 

Nicardipin     Cap  20-30 

mg 

Nicardipin SR 60-120 2  x sehari  Tab 30, 45 

dan 60mg 

 

Nisoldipin  10-40 1 x sehari  Tab 10, 20, 

30 dan 40 

mg 

Verapamil  80-320 2-3 x sehari Pagi, siang dan 

sore hari 1 jam 

sebelum/ 2 jam 

sesudah makan  

Tab 40, 80, 

dan 120 mg 

Verapamil SR 240-480 1-2 x sehari  Tab 240 mg 

L                
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Obat Dosis 

(mg/hari) 

Frekuensi 

Pemberian 

Waktu 

Pemberian 

Sediaan 

Diltiazem  90-180 3 x sehari Pagi, siang dan 

sore hari 1jam 

sebelum/ 2 jam 

sesudah makan 

Tab 30 dan 

60 mg 

Diltiazem 

SR 

120-540 1 x sehari  Tab 90 dan 

180 mg 

                                                                                                      (Martin, 2008) 

2.3.4 Penghambat Sistem Adrenergik 

Obat golongan ini bekerja dengan cara mencegah pelepasan noradrenalin 

dari saraf adrenergik pasca ganglion. Obat-obat golongan ini tidak mengendalikan 

tekanan darah pada posisi berbaring dan dapat menyebabkan hipotensi postural. 

Karena itu, obat-obat ini sudah jarang sekali digunakan, tetapi mungkin masih 

diperlukan bersama terapi lain pada hipertensi yang resisten (BPOM, 2017). 

2.3.4.1 Penghambat Adrenoseptor Beta (β-blocker) 

Zat-zat ini memiliki sifat kimia yang sangat mirip dengan zat β-adrenergik 

isoprenalin. Khasiat utamanya adalah anti-adrenergik dengan jalan menempati 

secara bersaing reseptor β-adrenergik. Blokade reseptor ini menyebabkan 

peniadaan atau penurunan kuat aktivitas adrenalin dan noradrenalin (Tjay &  

Rahardja, 2007). 

Mekanisme penurunan tekanan darah akibat pemberian β-bloker dapat 

dikaitkan dengan hambatan reseptor β1, antara lain:(1) penurunan frekuensi 

denyut jantung dan kontraktilitas miokard sehingga menurunkan curah jantung;(2) 

hambatan sekresi renin di sel-sel jukstaglomeruler ginjal dengan akibat penurunan 

angiotensin II;(3) efek sentral yang mempengaruhi aktivitas saraf simpatis, 

perubahan pada sensitivitas baroreseptor, perubahan aktivitas neuro adrenergik 

perifer dan peningkatan biosintesis prostasiklin. 
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Tabel II. 8 Sediaan dan  Dosis berbagai β-bloker 

Obat Dosis awal 

(mg/hari) 

Dosis 

maksimal 

(mg/hari) 

  Frekuensi 

Pemberian 

Sediaan 

a. Kardioselektif 

Asebutolol 200 800 1-2x Cap. 200 mg, 

tab. 400mg 

Atenolol 25 100 1x Tab. 50 mg, 100 

mg 

Bisoprolol  2,5 10 1x Tab. 5 mg 

Metoprolol 

- Biasa 50 200 1-2x Tab. 50 mg, 100 

mg 

- lepas lambat 100 200 1x Tab. 100 mg 

b. Nonselektif 

Alprenolol  100 200 2x Tab. 50 mg 

Karteolol  2,5 10 2-3x Tab. 5 mg 

Nadolol  20 160 1x Tab. 40 mg, 80 

mg 

Oksprenolol      

- Biasa 80 320 2x Tab. 40 mg, 80 

mg 

- lepas lambat 80 320 1x Tab. 80 mg, 160 

mg 

Pindolol  5 40 2x Tab. 5 mg, 10 

mg 

Propanolol  40 160 2-3x Tab. 10 mg, 40 

mg 

Timolol  20 40 2x Tab. 10 mg, 20 

mg 

Karvedilol   12,5 50 1x Tab.25 mg 

Labetalol  100 300 2x Tab. 100 mg 

(Martin, 2008) 
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2.3.4.2 Penghambat Adrenoseptor Alfa (α-blocker) 

Zat-zat yang memblok alfa adrenergik, yang terdapat diotot polos pembuluh 

(dinding), khususnyadi pembuluh kulit dan mukosa (Tjay & Rahadja, 2007). 

Hambatan reseptor α1 menyebabkan vasodilatasi di arteriol dan venula sehingga 

menurunkan resistensi perifer. Di samping itu, venodilatasi menyebabkan aliran 

balik vena berkurang yang selanjutnya menurunkan curah jantung. Venodilatasi 

ini dapat menyebabkan hipotensi ortostatik terutama pada pemberian dosis awal 

(fenomena dosis pertama), menyebabkan refleks takikardi dan peningkatan 

aktivitas renin plasma. Pada pemakaian jangka panjang refleks takikardi dan 

peningkatan aktivitas renin plasma. Pada pemakaian janka panjang refleks 

kompensasi ini akan hilang, sedangkan efek antihipertensi tetap bertahan. 

Tabel II. 9 Dosis dan Sediaan Berbagai α-bloker 

Obat Dosis Awal 

(mg/hari) 

Dosis maksimal 

(mg/hari) 

Frekuens 

Pemberian 

Sediaan 

Prazosin  0,5 4 1-2x Tab. 1&2 mg 

Terazosin  1-2 4 1x Tab 1&2 mg 

Bunazosin 1,5 3 3x Tab.0,5 & 1 mg 

Doksazosin  1-2 4 1x Tab. 1&2 mg 

                                                                        (Syarif et al., 2012 ) 

2.4 Penggunaan Obat Antihipertensi 

        Beberapa hal penting yang harus diketahui terkait dengan penggunaan obat 

Antihipertensi  yaitu : 

1. Kelompok Terapi Obat  

Menurut (Prodjosudjati et al., 2009) obat antihipertensi oral 

berdasarkan bedasarkan cara kerja dibagi menjadi 6 kelompok terapi yaitu: 

a. Diuretik 

b. Penghambat adrenergik 

c. Vasodilator 

d. CCB  (Calciun Channel Bloker) 

e. ACE-Inhibitor (Angiotensin Converting Enzym Inhibitor) 
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f. ARB  (Angiotensin Reseptor Blocker) 

2. Dosis Obat 

Merupakan banyaknya suatu obat yang dapat dipergunakan atau 

diberikan kepada seorang penderita untuk obat dalam maupun obat luar 

(Syamsuni, 2006). 

3. Frekuensi Pemakaian  

Merupakan aturan pemakaian yang berkaitan dengan berapa kali obat 

dikonsumsi dalam satu hari. Misalnya : dalam satu hari obat dikonsumsi 

sebanyak tiga kali. 

4. Waktu pemakaian  

Merupakan berapa kali obat digunakan dalam sehari, apakah di waktu 

pagi, siang, sore, atau malam. Dalam hal ini termasuk apakah obat diminum 

sebelum atau sesudah makan (Depkes RI, 2006). 

5. Terapi kombinasi 

Terapi kombinasi obat hipertensi biasanya dipilih dua golongan obat atau 

lebih yang memiliki mekanisme kerja yang berbeda (Mancia et al., 2013) 

6. Efek samping Obat  

Merupakan setiap respon obat yang merugikan dan tidak diharapkan serta 

terjadi karena penggunaan obat dengan dosis atau takaran normal (Depkes 

RI, 2006) 

7. Cara Pemkaian Obat  

Merupakan cara penggunaan obat yang benar akan menentukan 

keberhasilan pengobatan. Oleh karena itu pasien harus mendapat penjelasan 

mengenai cara penggunaan obat yang benar terutama untuk sediaan farmasi 

tertentu (Depkes, 2006). 

8. Cara Penyimpanan Obat 

Dalam upaya pengobatan suatu penyakit, perlu diberikan beberapa jenis 

obat yang saling berbeda baik bentuk sediaannya maupun kemasannya. 

Apabila hal ini terjadi disuatu rumah tangga, maka perlu dipikirkan  cara 

penyimpanan obat. Bila cara penyimpanan obat tidak memenuhi persyaratan 

cara menyimpan obat yang benar, maka akan terjadi perubahan sifat obat 

tersebut, sampai terjadi kerusakan obat ( Depkes RI, 2008). 
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2.5 Tinjauan Tentang Perilaku dan Perilaku Kesehatan 

2.5.1 Perilaku 

Menurut Notoatmodjo (2007) perilaku manusia adalah semua tindakan atau 

aktivitas dari manusia itu sendiri yang mempunyai bentangan yang sangat luas, 

baik yang dapat diamati langsung, maupun yang tidak dapat diamati. Dari segi 

biologis, perilaku adalah suatu kegiatan atau aktivitas organisme (makhluk hidup 

yang bersangkutan). Sedangkan dari segi kepentingan kerangka analisis, perilaku 

adalah apa yang dikerjakan oleh organisme tersebut baik dapat diamati secara 

langsung maupun tidak langsung. 

2.5.2 Perilaku Kesehatan 

Perilaku adalah kumpulan dari reaksi, perbuatan, aktivitas, gabungan dari 

gerakan, tanggapan atau jawaban yang dilakukan seseorang, seperti berpikir, 

bekerja dan relasi seksual. Jadi inti dari reaksi perilaku manusia berupa kegiatan 

kognitif, afektif, dan motorik yang saling berhubungan satu dengan lainnya. 

Apabila salah satu dari aspek perilaku mengalami hambatan, maka aspek perilaku 

lainya juga terganngu ( Pieter, 2010). 

Perilaku kesehatan yaitu suatu respons seseorang (organisme) terhadap 

stimulus atau objek yang berkaitan dengan sakit atau penyakit, sistem pelayanan 

kesehatan, makanan dan minuman serta lingkungan (Notoatmodjo, 2003).  

Dari definisi tersebut kemudian dirumuskan bahwa perilaku kesehatan 

terkait dengan : 

1. Perilaku pencegahan dan penyembuhan penyakit bila sakit, serta pemulihan 

kesehatan bila telah sembuh dari penyakit. 

2. Perilaku peningkatan kesehatan, apabila seseorang dalam keadaan sehat. Perlu 

dijelaskan bahwa kesehatan itu sangat dinamis dan relatif, maka dariitu orang-

orang yang sehat pun perlu diupayakan supaya mencapai tingkat kesehatan 

yang seoptimal mungkin. 

3. Perilaku gizi (makanan dan minuman). Makanan dan minuman dapat 

memelihara dan meningkatkan kesehatan seseorang, bahkan dapat 

mendatangkan penyakit. 
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Notoatmodjo (2003) membuat perbedaan di antara tiga tipe yang berkaitan 

dengan perilaku kesehatan, yaitu : 

1. Perilaku kesehatan yaitu suatu aktivitas yang dilakukan oleh individu yang 

meyakini dirinya sehat untuk tujuan mencegah penyakit atau mendektesinya 

dalam tahap asimptomatik. 

2. Perilaku sakit yaitu aktivitas apapun yang dilakukan oleh individu yang merasa 

sakit, untuk mendefinisikan keadaan kesehatannya dan untuk menemukan 

pengobatan mandiri yang tepat. 

3. Perilaku peran-sakit yaitu aktivitas yang dilakukan untuk tujuan mendapatkan 

kesejahteraan oleh individu yang mempertimbangkan diri mereka sendiri sakit, 

hal ini mencakup mendapatkan pengobatan dari ahli terapi yang tepat. 

2.5.3 Faktor yang Mmpengaruhi Perilaku 

Menurut Lawrence Green, perilaku manusia dari segi kesehatan dibagi 

menjadi 2 yaitu faktor perilaku (behavior cause) dan faktor di luar perilaku (non-

behaviour causes).Selanjutnya perilaku dipengaruhi oleh 3 faktor utama yaitu 

(Notoatmodjo, 2010) : 

a. Faktor-faktor predisposisi (predisposing factors), yang terwujud dalam 

pengetahuan, sikap, kepercayaan, keyakinan, nilai-nilai, dan sebagainya 

b. Fakto-faktor pemungkin (enablling factors), yang terwujud dalam 

lingkungan fisik, tersedia atau tidak tersedianya fasilitas-fasilitas atau 

sarana-sarana kesehatan, misalnya puskesmas, obat-obatan, alat-alat 

kontrasepsi, jamban, dan sebagainya. 

c. Faktor-faktor pendorong (renforcing factors) yang terwujud dalam sikap 

dan perilaku petugas kesehatan atau petugas lain, yang merupakan 

kelompok referensi dari perilaku masyarakat, misalnya keluarga. 

2.5.4 Bentuk-bentuk dari Dukungan Keluarga 

Keluarga adalah dua orang atau lebih yang disatukan oleh kebersamaan dan 

kedekatan emosional serta yang mengidentifikasi dirinya sebagai bagian dari 

keluarga. Keluarga juga didefinisikan sebagai kelompok individu yang tinggal 
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bersama dengan atau tidak adanya hubungan darah, pernikahan, adopsi dan tidak 

hanya terbatas pada keanggotaan dalam suatu rumah tangga (Friedman, 2010). 

Dukungan keluarga merupakan sebuah proses yang terjadi 

sepanjangkehidupan, dimana dalam semua tahap siklus kehidupan dukungan 

keluargamembuat keluarga mampu berfungsi dengan berbagai kepandaian dan 

akal untukmeningkatakan kesehatan dan adaptasi keluarga dalam kehidupan 

(Setiadi, 2008). 

Keluarga memiliki beberapa bentuk dukungan (Friedman, 2010) yaitu: 

a. Dukungan Penilaian 

Keluarga bertindak sebagai penengah dalam pemecahanmasalah dan 

juga sebagai fasilitator dalam pemecahan masalah yang sedang dihadapi. 

Dukungan dan perhatian dari keluarga merupakanbentuk penghargaan 

positif yang diberikan kepada individu (Friedman, 2010). 

b. Dukungan Instrumental 

Keluarga merupakan sebuah sumber pertolongan dalam hal 

pengawasan, kebutuhan individu. Keluarga mencarikan solusi yang dapat 

membantu individu dalam melakukan kegiatan (Friedman, 2010). Bentuk 

dukungan ini melibatkan bantuan langsung, misalnya yang berupa bantuan 

finansial atau bantuan dalam mengerjakan tugas-tugas tertentu 

(Kumalasari & Ahyani, 2012). 

c. Dukungan Informasional 

Dukungan informatif atau informasional, merupakanpenjelasan 

tentang situasi dansegala sesuatu yang berhubungandengan masalah yang 

dihadapiindividu (Pratiwi & Laksmiwati, 2012). Keluarga berfungsi 

sebagai penyebar dan pemberi informasi. Disini diharapkan bantuan 

informasi yang disediakan keluarga dapat digunakan oleh individu dalam 

mengatasi persoalan-persoalan yang sedang dihadapi (Friedman, 2010). 

d. Dukungan Emosional 

Dukungan Emosional keluarga merupakan bagian dari dukungan 

sosial. Dukungan sosial adalah bantuan, kenyamanan, kepedulian, maupun 

penghargaan yang diterima individu dari individu atau kelompok individu 

lain. Individu pemberi bantuan atau sumber dukungan sosial adalah 
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individu yang berarti, seperti anggota keluarga, teman, saudara, tenaga 

medis dan sebagainya (Setyaningsih et al., 2011). 

Keluarga sebagai tempat yang aman dan damai untuk beristirahat dan 

juga menenangkan pikiran. Setiap orang pasti membutuhkan bantuan dari 

keluarga. Individu yang menghadapi persoalan atau masalah akan merasa 

terbantu kalau ada keluarga yang mau mendengarkan dan memperhatikan 

masalah yang sedang dihadapi (Friedman, 2010). 

2.6 Tinjauan tentang Kepatuhan 

2.6.1 Definisi 

Menurut Osamor and Owumi (2011) kepatuhan terhadap pengobatan 

ditandai ketika perilaku individu yang berkaitan dengan penggunaan obat-obatan, 

rekomendasi terhadap perubahan gaya hidup dan kehadiran pasien untuk 

perjanjian terkait pengobatan sesuai dengan saran dokter dan tenga kesehatan. 

Faktor-faktor yang mepengaruhi ketidakpatuhan seseorang terhadap 

penggunaan obat (Hussar, 2005) : 

1.  Penyakit 

Jenis penyakit juga ikut mempengaruhi ketidakpatuhan seseorang 

terhadap pengobatan yang dialaminya, misalnya pada pasien dengan 

gangguan kejiwaan lebih cenderung pada perilaku tidak patuh. 

2. Therapeutic Regimen 

a. Multiple drug therapy 

Seseorang yang harus menggunakan lebih dari satu jenis obat akan 

lebih mengalami kesulitan untuk patuh jika dibandingkan dengan 

seseorang yang menggunakan satu jenis obat saja. 

b. Frekuensi pengobatan  

Pada pengobatan dengan frekuensi yang lebih sering akan 

terganggu oleh aktifitas pekerjaan rutin yang dilakukan, sehingga akan 

membawa pasien untuk lebih tidak patuh dalam pengobatan. 

c. Lama pengobatan 

Derajat ketidakpatuhan seseorang terhadap pengobatan akan 

semakin meningkat seiring dengan lama pengobatan yang dialami. 
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d. Efek samping 

Efek samping yang tidak menyenangkan yang dialami oleh pasien 

akan meningkatkan ketidakpatuhan terhadap pengobatan. 

e. Hilangnya gejala 

Dalam beberapa kasus pasien mengalami gejala sakit yang sudah 

hilang dan akan membaik pasien akan segera menghentikan 

pengobatan sebelum waktunya karena merasa sudah cukup 

menghilangkan gejala sakit yang dialami. 

f. Biaya pengobatan 

Mahalnya biaya pengobatan telah dinyatakan oleh beberapa pasien 

sebagai alasan untuk tidak mengambil penuh pengobatan yang 

diresepkan. 

g. Pengukuran yang salah 

Meskipun pasien sudah patuh terhadap pengobatan tetapi yang 

terjadi adalah pengukuran jumlah obat yang salah, hal ini mungkin 

disebabkan perangkat yang digunakan salah, misalkan: takaran sendok 

teh yang bervariasi. 

h. Rasa obat 

Rasa obat dari obat yang digunakan adalah salah satu faktor utama 

yang mempengaruhi kepatuhan pengobatan terutama anak-anak 

3. Interaksi pasien dengan tenaga kesehatan. 

Pada umumnya ketidakpatuhan penggunaan obat terasosiasi dengan 

berbagai hal diantaranya adalah : (Hussar, 2005) 

1) Kegagalan dalam menebus resep 

Hal ini disebabkan pasien tidak menyerahkan resep ke Apotek, 

pasien merasa tidak memerlukan pengobatan tersebut, pasien memiliki 

obat yang sama seperti dirumah, pasien tidak mau menggunakan obat 

tersebut, harga obat yang terlalu mahal, dan pasien lupa untuk 

mengambil obat di apotek. 

2) Kelalaian dosis 

Ketidakpatuhan sering terjadi pada pengobatan, dimana berkaitan 

dengan frekuensi penggunaan obat dan lamanya terapi pengobatan. 
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3) Kesalahan penggunaan dosis 

Kesalahan jumlah obat yang diminum atau kesalahan frekuensi 

minum obat. 

4) Cara penggunaan yang tidak benar 

Meliputi cara penggunaan yang tidak tepat. Beberapa kasus pada 

pemberian pengobatan melalui rute yang tidak benar. 

5) Kesalahan waktu penggunaan 

Misalnya obat yang dapat berinterksi dengan makanan, bila 

diberikan secara bersamaan atau dalam jangka waktu yang pendek. 

Penggunaan obat harus diperhatikan waktu sebelum dan sesudah 

makan. Contoh yang lain untuk pemakaian obat diuretik paling baik 

diminum pada pagi hari. 

6) Penghentian obat sebelum waktunya 

2.6.2 Strategi dalam Meningkatkan Kepatuhan 

Menurut Smet  dan Bart (1999) berbagai strategi telah dicoba untuk 

meningkatkankepatuhan adalah : 

a. Dukungan profesional kesehatan 

Dukungan profesional kesehatan sangat diperlukan untuk meningkatkan 

kepatuhan, contoh yang paling sederhana dalam hal dukungan tersebut 

adalah dengan adanya teknik komunikasi. Komunikasi memegang peranan 

penting karenakomunikasi yang baik diberikan oleh profesional kesehatan 

baik dokter/ perawat dapat menanamkan ketaatan bagi pasien. 

b. Dukungan sosial/keluarga 

Dukungan sosial yang dimaksud adalah keluarga. Para profesional 

kesehatan yang dapat meyakinkan keluarga pasien untuk menunjang 

peningkatan kesehatan pasien maka ketidakpatuhan dapat dikurangi. 

c. Perilaku sehat 

Modifikasi perilaku sehat sangat diperlukan. Untuk pasien dengan 

penggunaan narkoba suntik diantaranya adalah tentang bagaimana cara 

untuk menghindari akibat yang lebih berat lebih lanjut apabila tetap 

menggunakan narkoba suntik. Modifikasi gaya hidup dan kontrol secara 

teratur atau minum obat sangat perlu bagi pasien. 
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d. Pemberian informasi 

Pemberian informasi yang jelas pada pasien dan keluarga mengenai 

penyakit yang dideritanya serta cara pengobatannya. 

2.6.3 Metode dalam Mengukur Kepatuhan 

Hussar (2009) menyebutkan terdapat 2 metode mendeteksi kepatuhan 

pasien, yaitu : 

2.6.3.1 Metode Tidak Langsung (Indirect Methotds) 

Self reports dan interview atau wawancara merupakan metode yang paling 

banyak digunakan untuk mendeteksi kepatuhan pasien terhadap terapi. Selain itu 

Pill count atau perhitungan sisa obat merupakan metode lain untuk mengukur 

tingkat kepatuhan pasien dan frekuensi penggunaan obat dalam terapi. 

Tabel II. 10 Keuntungan dan Kerugian Metode Tidak Langsung 

Pengukuran Keuntungan Kekurangan 

Kuesioner Sederhana, tidaak mahal, metode 

yang paling beguna dalam 

penentuan klinis 

Rentan terhadap kesalahan dengan 

kenaikan waktu antar kunjungan; 

hasilnya mudah terdistorsi oleh 

pasien 

Menghitung pil Obyektif, mudah melakukan Data mudah diubah oleh pasien 

Monitor obat secara elektronik Tepat, hasilnya mudah diukur Mahal, memeelukan kunjungan 

kembali dan pengambilan data 

Pengukuran penanda fisiologis  Biasanya mudah untuk melakukan Penanda dapat tidak mengenali 

penyebab lain  

Buku hariaan pasien Membantu memperbiki ingatan 

yang lemah 

Mudah diubh oleh pasien 

Jika pasien anak-anak, kuesioner 

untuk orang tua atau yang 

merawatnya 

Sederhana, obyektif Rentan terhadap distorsi 

Kecepatan menebus resep Obyektif, mudah untuk 

memperoleh data 

Resep yang diambil tidak sama 

dengan obat yang di konsumsi 

Penilaian respon klinis pasien Sederhana, umumnya mudah 

melakukannya 

Faktor lain dari kepatuhan 

pengobatan dapat beref pada 

respon klinik 

                                                                                                        (Osterg dan Blaschke, 2005) 
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2.6.3.2 Metode Langsung (Direct Methotds) 

Pada metode ini dapat dilakukan pengukuran langsung terhadap tubuh 

pasien atau cairan tubuh. Misalkan mengukur tekanan darah untuk pasien 

hipertensi. 

Tabel II. 11 Keuntungan dan Kerugian Metode Langsung 

Pengukuran Keuntungan Kekurangan 

Observasi terapi secara 

langsung 

Paling akurat Pasien dapat 

menyembunyikan pil 

dalam mulut dan 

membuangnya 

Pengukuran kadar obat 

atau metabolit dalam 

darah 

Obyektif  Variasi metabolisme 

dapat memberikan 

penafsiran yang salah 

terhadap kepatuhan. 

Pengukuran penanda 

biologis dalam darah 

Obyektif: dalam uji klinik 

dapat juga digunakan 

untuk mengukur plasebo 

Memerlukan pengujian 

kuantitatif yang mahal 

dan pengumpulan cairan 

tubuh. 

     (Osterg dan Blaschke, 2005) 

2.7 Puskesmas Bantur 

Puskesmas yaitu pelayanan kesehatan dasar secara komprehensif 

berkesinambungan dan bermutu lalu puskemas berorientasi pada individu, 

keluarga, kelompok serta masyarakat. Puskesmas mengutamakan keamanan dan 

keselamatan pasien, petugas dan pengunjung. Selain beberapa hal yang 

disebutkan sebelumnya puskesmas juga berfungsi sebagai wahana pendidikan 

tenaga kesehatan (Dinkes, 2014). 

Dalam upaya mendukung pembangungan kesehatan di Kecamatan Bantur, 

telah disediakan puskesmas sebanyak 2 unit, puskesmas pembantu 4 unit, 

posyandu 101 unit, dokter praktek sebanyak 2 orang, bidan praktek sebanyak 15 

orang, polindes sebanyak 7 unit dan toko obat sebanyak 8 unit yang menyebar di 

seluruh desa se Kecamatan Bantur (BPS, 2015). 
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2.8 Hubungan Dukungan Keluarga dengan Hipertensi 

Dukungan keluarga mempunyai dampak terhadap kesehatan fisik dan 

mental anggota keluarganya bahkan rendahnya dukungan yang diberikan secara 

konsisten berhubungan dengan peningkatan angka kesakitan dan kematian 

(Perder, Mudaugh & Parsons, 2002). Individu yang mempunyai dukungan 

keluarga yang kuat lebih cenderung untuk mengadopsi dan mempertahankan 

perilaku kesehatan yang baru dari pada individu yang tidak memiliki dukungan 

keluarga untuk mengubah perilaku kesehatannya (Friedman, Bowden & Jones, 

2003). 

Beberapa teori perubahan perilaku kesehatan yang menunjukan bahwa 

keluarga adalah pengaruh utama, baik pada status kesehatan maupun pada 

perilaku kesehatan anggota keluarga. Dukungan keluarga termasuk dalam faktor 

penguat (Renforcing factors) yang dapat mempengaruhi perilaku dan gaya hidup 

seseorang sehingga berdampak pada status kesehatan dan kualitas hidupnya 

(McMurry 2003). Dengan demikian, pada pasien hipertensi mendapatkan 

dukungan yang cukup dari keluarga, diharapkan pasien termotivasi untuk 

merubah perilaku untuk menjalani gaya hidup sehat secara optimal sehingga dapat 

meningkatkan status kesehatan dan menurunkan resiko menderita hipertensi 

(Yenni, 2011). 

 


