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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan Hipertensi 

2.1.1 Definisi Hipertensi 

Tekanan darah adalah tekanan yang dihasilkan oleh darah terhadap 

pembuluh darah. Tekanan darah dipengaruhi volume darah dan elastisitas 

pembuluh darah. Peningkatan tekanan darah disebabkan peningkatan volume 

darah atau elastisitas pembuluh darah. Sebaliknya, penurunan volume darah akan 

menurunkan tekanan darah (Ronny dkk., 2010). 

Hipertensi yang berlangsung lama tidak harus memerlukan terapi 

farmakologis. Pendekatan non farmakologis dan penilaian individual terhadap 

rasio untung-rugi terapi obat hendaknya dilakukan sebelum penata laksanaan 

farmakologis pada pasien dengan hipertensi derajat 1 (tekanan diastolik < 100 

mmHg, tekanan sistolik < 160 mmHg). Beberapa pasien yang mempunyai tekanan 

darah dalam rentang tersebut tidak memerlukan terapi obat jika mereka tidak 

terbukti mengalami kerusakan organ target atau penyakit kardiovaskuler atau 

diabetes yang bersamaan (Tierney dkk., 2002). 

2.1.2 Etiologi Hipertensi 

Penyebab hipertensi dibagi menjadi dua golongan, yaitu : 

1. Hipertensi Primer/Esensial 

Hipertensi ini 90-95% belum diketahui secara pasti, para pakar 

menghubungkan penyebab hipertensi primer seperti genetik, lingkungan, 

kelainan metabolisme intraseluler, yang meningkatkan resikonya seperti 

obesitas, konsumsi alkohol, merokok dan kelainan darah (Polisitemia) 

(Sustrani, 2004). Faktor lain yang ikut berperan sebagai penyebab hipertensi 

esensial misalnya faktor keturunan, umur, jenis kelamin, dan pola makan 

(Tirtawinata, 2006). Hipertensi primer terjadi karena kondisi masyarakat yang 

memiliki asupan garam cukup tinggi, lebih dari 6,8 gram setiap hari (Junaidi, 

2010). 
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2. Hipertensi Sekunder 

Hipertensi sekunder merupakan hipertensi yang disebabkan karena 

gangguan pembuluh darah atau organ tubuh tertentu, seperti ginjal, kelenjar, 

adrenalin, dan aorta. Penyebab hipertensi sekunder sekitar 5 – 10 % berasal 

dari penyakit ginjal, dan sekitar 1 – 2 % karena kelainan hormonal atau 

pemakaian obat-obat tertentu. Penyebab lain yang jarang adalah 

feokromositoma, yaitu tumor pada kelenjar adrenal yang menghasilkan 

hormon epinefrin (adrenalin) atau norepinefrin (noradrenalin) (Junaidi, 2010). 

Penghentian penggunaan obat tersebut atau mengobati kondisi komorbid 

yang menyertainya merupakan tahap pertama dalam penanganan hipertensi 

sekunder (Depkes, 2006). 

Selain itu hipertensi juga berhubungan dengan hiperkalemia yang 

disebabkan oleh sebab apapun, akromegali, hipertiroid dan berbagai 

gangguan syaraf yang menyebabkan peningkatan tekanan intracranial 

(Tambayong, 2000). 

2.1.3 Patofisiologi Hipertensi 

Mekanisme yang mengontrol konstriksi dan relaksasi pembuluh darah 

terletak dipusat vasomotor, pada medulla diotak. Dari pusat vasomotor ini 

bermula jaras saraf simpatis, yang berlanjut ke bawah ke korda spinalis dan keluar 

dari kolumna medulla spinalis ganglia simpatis di toraks dan abdomen. 

Rangsangan pusat vasomotor dihantarkan dalam bentuk impuls yang bergerak ke 

bawah melalui sistem saraf simpatis ke ganglia simpatis. Pada titik ini, neuron 

preganglion melepaskan asetilkolin, yang akan merangsang serabut saraf pasca 

ganglion ke pembuluh darah, dimana dengan dilepaskannya noreepineprin 

mengakibatkan konstriksi pembuluh darah (Smeltezer, 2002).  

Berbagai faktor seperti kecemasan dan ketakutan dapat mempengaruhi 

respon pembuluh darah terhadap rangsang vasokontriktor. Individu dengan 

hipertensi sangat sensitif terhadap norepinefrin, meskipun tidak diketahui dengan 

jelas mengapa hal tersebut bisa terjadi. Perubahan struktural dan fungsional pada 

sistem pembuluh darah perifer bertanggung jawab pada perubahan tekanan darah 

yang terjadi pada lanjut usia. Perubahan tersebut meliputi aterosklerosis, 

hilangnya elastisitas jaringan ikat, dan penurunan dalam relaksasi otot polos 



 

 

 

 

 

 

 

                                     

7 
 

pembuluh darah, yang pada gilirannya menurunkan kemampuan distensi dan daya 

regang pembuluh darah. Konsekuensinya, aorta dan arteri besar berkurang 

kemampuannya dalam mengakomodasi volume darah yang dipompa oleh jantung 

(volume sekuncup), mengakibatkan penurunan curah jantung dan peningkatan 

tahanan perifer (Corwin, 2001). 

2.1.4 Klasifikasi Hipertensi 

Tabel 2.1 Klasifikasi Hipertensi 

Klasifikasi 
Tekanan Sistolik Tekanan Diastolik 

mmHg mmHg 

Normal 

Prehipertensi 

Hipertensi tahap I 

Hipertensi tahap II 

<120 

120 - 139 

140 – 159 

≥160 

<80 

80 – 89 

90 – 99 

≥100 

(JNC VIII,2016) 

2.1.5 Tujuan Pengobatan Hipertensi 

 Tujuan pengobatan hipertensi adalah untuk menurunkan mortalitas dan 

morbiditas kardiovaskular. Penurunan tekanan sistolik harus menjadi perhatian 

utama, karena pada umumnya tekanan diastolik akan terkontrol bersamaan dengan 

terkontrolnya tekanan sistolik. Target tekanan darah bila tanpa kelainan penyerta 

adalah <140/90 mmHg, sedangkan pada pasien dengan DM atau kelainan ginjal, 

tekanan darah harus diturunkan dibawah 130/80 mmHg (Gunawan, 2007). 

Hipertensi merupakan salah satu kondisi medis yang umum dijumpai, 

tetapi kontrol tekanan darah masih buruk. Kebanyakan pasien dengan hipertensi 

tekanan darah diastoliknya sudah tercapai tetapi tekanan darah sistoliknya masih 

tinggi. Pada kebanyakan pasien, tekanan darah diastolik yang diinginkan akan 

tercapai apabila tekanan darah sistolik yang diinginkan sudah tercapai. Karena 

kenyataannya tekanan darah sistolik berkaitan dengan resiko kardiovaskuler 

dibanding tekanan darah diastolik, maka tekanan darah sistolik harus digunakan 

sebagai petanda klinis utama untuk pengontrolan penyakit pada hipertensi. 

Modifikasi gaya hidup saja bisa dianggap cukup untuk pasien dengan 

prehipertensi, tetapi tidak cukup untuk pasien dengan hipertensi atau untuk pasien 

dengan target tekanan darah ≤130 mmHg (DM dan penyakit ginjal). Pemilihan 

obat tergantung berapa tingginya tekanan darah dan adanya indikasi khusus. 

Kebanyakan pasien dengan hipertensi tahap 1 harus diobati pertama-tama dengan 

diuretik thiazid. Pada kebanyakan pasien dengan tekanan darah lebih tinggi 
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(hipertensi tahap 2), disarankan kombinasi terapi obat, dengan salah satunya 

diuretik thiazid (Depkes, 2006). 

 

2.1.6 Terapi Hipertensi 

2.1.6.1 Penatalaksanaan Hipertensi Non Farmakologi 

Penatalaksanaan non farmakologi merupakan pengobatan tanpa obat-

obatan yang diterapkan pada hipertensi. Dengan cara ini, perubahan tekanan darah 

diupayakan melalui pencegahan dengan menjalani perilaku hidup sehat seperti : 

1. Menurunkan berat badan sampai batas ideal 

2. Mengubah pola makan dan makan makanan seimbang 

3. Mengurangi  pemakaian garam 

4. Mengurangi/tidak minum minuman alkohol 

5. Olahraga yang tidak terlalu berat 

6. Berhenti merokok (Junaidi, 2010) 

2.6.1.2 Penatalaksanaan Terapi Farmakologi Hipertensi 

Terapi hipertensi umumnya harus berdasarkan pada efektivitasnya dalam 

mengurangi morbiditas dan mortalitas, keamanan, biaya, dan faktor resiko yang 

lain. Pilihan awal tergantung pada tingginya tekanan darah (TD) dan adanya 

kondisi khusus tertentu yang akan mempengaruhi pemilihan obat (compelling). 

Kebanyakan pasien dengan hipertensi stadium 1 harus diperlakukan awalnya 

dengan Diuretik Thiazid, Angiotensin Converting Enzyme (ACE) inhibitor, 

Angiotensin II Reseptor Blocker (ARB), dan Calcium Channel Blocker (CCB). 

Terapi kombinasi dianjurkan untuk pasien dengan stadium 2 penyakit, dengan 

salah satu golongan diuretik tipe thiazid kecuali kontraindikasi ada. Ada enam 

indikasi pada obat golongan antihipertensi golongan tertentu menunjukan manfaat 

untuk penyakit lain. Diuretik, ACE inhibitor, ARB, dan CCB adalah agen utama 

diterima sebagai lini pertama pilihan terapi berdasarkan data hasil menunjukkan  

resiko kardiovasculer (Houston, 2009). 

Adanya penyakit penyerta lainnya akan menjadi pertimbangan dalam 

pemilihan obat antihipertensi. Pada penderita dengan penyakit jantung koroner 

penyekat beta mungkin sangat bermanfaat, namun demikian terbatas 

penggunaannya pada keadaan-keadaan seperti penyakit arteritepi, gagal jantung 
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atau kelainan bronkus obstruktif. Pada penderita hipertensi dengan gangguan 

fungsi jantung dan gagal jantung kongestif, diuretik, penghambat ACE 

(angiotensin convening enzym) atau kombinasi keduanya merupakan pilihan 

terbaik (Riquard dan Forrette, 2001). 

 

2.1.7 Golongan Obat Antihipertensi 

2.1.7.1 Diuretik 

Diuretik bekerja untuk meningkatkan ekskresi natrium, air dan klorida 

sehingga menurunkan volume darah dan cairan ekstraseluler. Akibatnya terjadi 

penurunan curah jantung dan tekanan darah. 

a) Golongan Tiazid 

Mekanisme kerja menghambat reabsorpsi sodium atau natrium (Na
+
) dan 

penurunan volume plasma yang disebabkan reflex peningkatan sekresi renin dan 

aldosteron (Syamsudin, 2011). 

Thiazid dapat digunakan sebagai obat tunggal pada hipertensi ringan 

sampai sedang, atau dalam kombinasi dengan antihipertensi lain bila TD tidak 

berhasil diturunkan dengan diuretik saja. Tiazid dalam dosis tinggi dapat 

menyebabkan hipokalemia yang dapat berbahaya pada pasien yang mendapat 

digitalis. Efek samping ini dapat dihindari bila tiazid diberikan dalam dosis rendah 

atau dikombinasi dengan obat lain seperti diuretik hemat kalium, atau penghambat 

enzim konversi angiotensin (ACE-inhibitor). Sedangkan suplemen kalium tidak 

lebih efektif. Tiazid juga dapat menyebabkan hiponatrimia dan hipomagnesimia 

serta hiperkalsemia. Selain itu, tiazid dapat menghambat ekskresi asam urat dari 

ginjal, dan pada pasien hiperurisemia dapat mencetuskan serangan gout akut. 

Untuk menghindari efek metabolik ini, tiazid harus digunakan dalam dosis rendah 

dan dilakukan pengaturan diet (Gunawan, 2007).  
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b) Diuretik kuat (loop Diuretics, ceiling Diuretics) 

Diuretik kuat bekerja menurunkan tekanan darah dengan cara menghambat 

reabsorpsi natrium dan klorida pada ascending loop henie dan di tubulus ginjal, 

mempengaruhi sistem transport pengikatan klorida sehingga menyebabkan 

peningkatan eksresi dari air, natrium, klorida, magnesium dan kalsium (lacy dkk, 

2003).  

Efek samping diuretik kuat hampir sama dengan tiazid, kecuali bahwa 

diuretik kuat menimbulkan hiperkalsiuria dan menurunkan kalsium darah, 

sedangkan tiazid menimbulkan hipokalsiuria dan meningkatkan kadar kalsium 

darah (Gunawan, 2007).  

c) Diuretik hemat kalium 

Diuretik ini merupakan diuretik lemah atau antagonis aldosteron. 

Mekanisme kerjanya dengan cara berkompetisi dengan aldosteron pada bagian 

reseptor di tubulus distal, sehingga dapat menghambat efek aldosteron pada otot 

halus arteriola dengan baik, meningkatkan ekskresi garam dan air, mencegah 

kehilangan kalium dan ion hydrogen (Lacy dkk, 2003). Penggunaannya terutama 

dalam kombinasi dengan diuretik lain untuk mencegah atau mengurangi efek 

hipokalemia dari diuretik lain (Benowitz, 2001). Diuretik hemat kalium dapat 

menimbulkan hiperkalemia bila diberikan pada pasien dengan gagal ginjal, atau 

bila dikombinasi dengan penghambat ACE, ARB, β-blocker, AINS atau dengan 

suplemen kalium. Penggunaan harus dihindarkan bila kreatininserum lebih dari 

2,5 mg/Dl (Gunawan, 2007). 

2.1.7.2 Penghambat Angiotensin Converting Enzyme (ACE) 

Angiotensin converting enzyme inhibitor (ACEI) menghambat secara 

langsung angiotensin converting enzyme (ACE) dan menghalangi konversi 

angiotensin-1 menjadi angiotensin-2. Aksi ini mengurangi angiotensin-2 yang 

dapat menimbulkan vasokonstriksi dan sekresi aldosteron. Adanya jalur lain yang 

menghasilkan angiotensin-2 mengakibatkan ACEI tidak menghalangi secara 

penuh produksi angiotensin-2 sehingga ACEI tidak menyebabkan efek pada 

metabolisme. Bradikinin terakumulasi pada sebagian pasien karena penghambatan 

ACE mencegah kerusakan dan inaktivasi bradikinin. Bradikinin dapat 

mengakibatkan vasodilatasi dengan mengeluarkan nitro oksida, tetapi bradikinin 
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juga dapat menimbulkan terjadinya batuk. Contoh obat golongan ACEI adalah 

kaptopril, enalapril, dan lisinopril (Saseen, 2009). 

Efek yang tidak diinginkan yang sering terjadi adalah batuk kering yang 

bias disebabkan oleh peningkatan bradikinin (ACE juga memetabolisme 

bradikinin). Efek samping dari inhibitor ACE yang jarang terjadi namus serius 

adalah angioedema, proteinuria, dan neutropenia (Neal, 2006). 

2.1.7.3 Angiotensin receptor blocker II (ARB)  

Angiotensin-2 dihasilkan dengan melibatkan dua jalur enzim yaitu RAAS 

(renin angiotensin aldosteron sistem) yang melibatkan ACE dan jalur alternatif 

yang menggunakan enzim kinase (Carter dkk., 2003). Angiotensin converting 

enzime inhibitor (ACEI) hanya menghambat efek angiotensin yang dihasilkan 

melalui RAAS, sedangkan ARB menghambat angiotensin-2 dari semua jalur. 

Angiotensin receptor blocker (ARB) menghambat secara langsung reseptor 

angiotensin-2 tipe 1 (AT1) yang memediasi efek angiotensin-2 yaitu 

vasokonstriksi, pelepasan aldosteron, aktivasi saraf simpatik, pelepasan hormon 

antidiuretik, dan konstriksi arteriol eferen dari glomerulus. Angiotensin receptor 

blocker (ARB) tidak memblok reseptor angiotensin-2 tipe 2 (AT2). Hal ini 

menyebabkan efek yang menguntungkan dari stimulasi AT2 seperti vasodilatasi, 

perbaikan jaringan, dan penghambatan pertumbuhan sel tetap utuh dengan 

penggunaan ARB (Depkes, 2006). 

Penggunaan ARB biasanya dapat ditoleransi dengan baik, karena tidak 

menyebabkan batuk dan jarang menyebabkan angioedema (Weber dkk., 2014). 

Angiotensin receptor blocker (ARB) harus digunakan secara hati-hati pada pasien 

dengan kerusakan hati dan ginjal serta dikontraindikasikan pada kehamilan. Efek 

samping ARB meliputi pusing, kelelahan, diare, rasa sakit, dan infeksi (Barranger 

dkk., 2006). 

2.1.7.4 Calcium Channel Blockers (CCB) 

CCB akan digunakan sebagai obat tambahan setelah optimalisasi dosis 

beta blocker, bila terjadi : Tekanan darah yang tetap tinggi, angina yang persisten 

atau adanya kontraindikasi absolut pemberian dari betabloker. CCB bekerja 

mengurangi kebutuhan oksigen miokard dengan menurunkan resistensi vaskular 

perifer dan menurunkan tekanan darah. Selain itu, CCB juga akan meningkatkan 
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suplai oksigen miokard dengan efek vasodilatasi koroner. Perlu diingat, bahwa 

walaupun CCB berguna pada tatalaksana angina, tetapi sampai saat ini belum ada 

rekomendasi yang menyatakan bahwa obat ini berperan terhadap pencegahan 

kejadian kardiovaskular pada pasien dengan penyakit jantung koroner (Soenarta, 

2015). Efek samping golongan ini pada umumnya pusing, mual, hipotensi, infark 

miokard (Sutedjo, 2008). 

2.1.7.5 Penghambat Adrenoseptor Beta (β-blocker) 

Βeta blocker awalnya menyebabkan penurunan tekanan darah melalui 

penurunan curah jantung. Dengan terapi yang kontinu, curah jantung kembali 

normal, tetapi tekanan darah tetap rendah karena resistensi vaskular perifer berada 

pada tingkat yang lebih rendah dengan mekanisme yang tidak diketahui (Neal, 

2006). 

Penggunaan β-blocker sebagai obat tahap pertama pada hipertensi ringan 

sampai sedang terutama pada pasien dengan penyakit jantung koroner,pasien 

dengan aritmia superventrikel dan ventrikel tanpa kelainan konduksi, pada pasien 

muda dengan sirkulasi hiperdinamik, dan pada pasien yang memerlukan 

antidepresan trisiklik atau antipsikotik (karena efek antihipertensi β-blocker tidak 

dihambat obat tersebut). Β-blocker lebih efektif pada usia muda dan kurang 

efektif pada usia lanjut. Beberapa obat yang tergolong β-blocker, yaitu: Pindolol, 

penbutol, carteolol, dan acebutol mempunyai intriksik simpatomimetik activity 

(ISA) atau aktivitas antagonis partial β-reseptor. Β-blocker kardioselektif yang 

memiliki aktivitas sebagai vasodilatasi adalah labetalol dan karvedilol. Β-blocker 

yang lain seperti propanolol, bisoprolol, metoprolol, ndolol dan timolol (Nafrialdi, 

2008). 

Efek antihipertensi β-blocker berlansung lebih lama dari pada bertahannya 

kadar plasma. Secara umum efek samping β-blocker bronkospasme, 

memperburuk gangguan pembuluh darah perifer, rasa lelah, insomnia, eksaserbasi 

gagal jantung dan menutupi gejala-gejala hipoglikemia, hipertrigliserida. Efek 

samping metabolit dari β-blocker dapat dikurangi dengan pengaturan diet 

(Setiawati, 2001). 
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2.1.7.6 Alpha-blocker  

Alpha‐blocker (penghambat adreno‐septor alfa‐1) memblok adrenoseptor 

alfa‐1 perifer, mengakibatkan efek vasodilatasi karena merelaksasi otot polos 

pembuluh darah. Diindikasikan untuk hipertensi yang resisten. Efek samping 

Alpha‐blocker dapat menyebabkan hipotensi postural, yang sering terjadi pada 

pemberian dosis pertama kali. Alpha‐blocker bermanfaat untuk pasien laki‐laki 

lanjut usia karena memperbaiki gejala pembesaran prostat (Gomer, 2007). 

2.1.7.7 Agonis alfa-2 sentral  

Klonidin dan metildopa menurunkan tekanan darah terutama dengan 

merangsang reseptor alfa-2 adrenergik di otak. Perangsangan ini menurunkan 

aliran simpatik dari pusat vasomotor di otak, curah jantung, dan tahanan perifer 

(Barranger dkk., 2006). Penggunaan agonis alfa-2 sentral secara kronis 

menyebabkan retensi natrium dan air, terutama pada penggunaan metildopa. 

Klonidin dosis rendah dapat digunakan untuk mengobati hipertensi tanpa 

penambahan diuretik. Metildopa harus diberikan bersama diuretik untuk 

mencegah timbulnya efek antihipertensi yang terjadi dengan penggunaan jangka 

panjang, kecuali pada kehamilan (Depkes RI, 2006). Metildopa menyebabkan rasa 

kantuk dan pada 20% pasien menyebabkan tes antiglobulin (Coombs) positif dan 

anemia hemolitik yang jarang terjadi. Klonidin menyebabkan rebound 

hypertension bila obat dihentikan mendadak (Neal, 2006). 

2.1.7.8 Vasodilator 

Didalam golongan obat ini terdapat vasodilator oral, hidralazin dan 

minoksidil, yang digunakan untuk pengobatan jangka panjang bagi pasien 

hipertensi yang berobat jalan : vasodilator parenteral, nitroprusid, diazoksid, dan 

fenoldopam, yang digunakan untuk mengobati hipertensi emergensi dan penyekat 

kanal kalsium, yang digunakan untuk pengobatan hipertensi berobat jalan maupun 

hipertensi emergensi. Vasodilator paling baik kerjanya dalam kombinasi dengan 

obat antiheprtensi lain yang melawan respons kompensasi kardiovaskular 

(Katzung, 2007). Isosorbid dinitrat (ISDN) adalah suatu obat golongan nitrat, 

nitrat bertindak sebagai vasodilator dan sebagai agen antiiskemik yang poten. 

Nitrat termasuk golongan vasodilator yang paling awal dan paling luas digunakan 

dalam praktik klinis (Goodman, 2012). 
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Obat ini bekerja dengan cara merelaksasi otot polos vaskuler, yang 

menurunkan resistensi dan mengurangi tekanan darah. Obat ini menyebabkan 

stimulasi reflex jantung, menyebabkan gejala terpacu dari kontraksi miokard yang 

mengikat nadi dan penggunaan oksigen (Mycek, 2010). Efek sampingnya adalah 

pusing, nyeri kepala, muka merah, hidung mampat, debar jnatung  dan gangguan 

lambung-usus. Biasanya efek ini bersifat sementara (Tjay, 2007). 

Tabel 2.2 Golongan dan Dosis Obat Antihipertensi 

Golongan Obat (Nama Dagang) Rentang dosis 

mg/hari 

Frekuensi 

Diuretik Thiazid Chlorothiazide (Diuril) 

Chlortalidone (generik) 

HCT (Microzide) 

Indapamine (Lozol) 

Polythiazide (Renese) 

125-500 

12,5-25 

12,5-50 

1,25-2,5 

2-4 

1-2 

1 

1 

1 

1 

Diuretik Loop Furosemide (Lasix) 

Bumetadine (Bumex) 

Torsemid (Demadex) 

20-80 

0,5-2 

2,5-10 

2 

2 

2 

Diuretik Hemat 

Kalium 

Amilorid (Midamor) 

Triamteren (Dyrenium) 

5-10 

50-100 

1-2 

1-2 

ARB Candesartan (Atacand) 

Eporsartan (Teveten) 

Irbesartan (Avapro) 

Losartan (Cozaar) 

Olmesartan (Benicar) 

Telmisartan (Micardis) 

Valsartan (Diovan) 

8-32 

400-800 

250-300 

25-100 

20-40 

20-80 

80-320 

1 

1-2 

1 

1-2 

1 

1 

1-2 

Beta Blockers Atenolol (Tenormin) 

Betaxolol (Kerlone) 

Bisoprolol (Zebeta) 

Metoprolol (Lopressor) 

Metoprolol extended release (Toprol XL) 

Nadolol (Corgard) 

Propanolol (Inderal) 

Propanolol long acting (Inderal LA) 

Timolol (Blocadren) 

25-100 

5-20 

2,5-100 

50-100 

50-100 

40-120 

40-160 

60-180 

20-40 

1 

1 

1 

1-2 

1 

1 

2 

1 

2 

ACEIs Benazepril (Cibaesen, Lotensen) 

Captopril (Capoten) 

Enalapril (Vasotec) 

Fosinopril (Monopril) 

Lisinopril (Prinivil, Zestril) 

Ramipril (Altece) 

10-40 

25-150 

5-40 

10-40 

10-40 

2,5-20 

1 

2 

1-2 

1 

1 

1 

CCBs-

Dihydropiridines 

Amlodipin (Norvasc) 

Nicardipin sustained release (Cardene SR) 

Isradipin (Dynasirc RC) 

Nifedipin long acting (Adalat CC, 

Procardia XL) 

2,5-10 

60-120 

2,5-10 

30-60 

1 

2 

2 

1 

CCBs-non-

Dihydropiridines 

Diltiazem lepas lambat (Cardizem, CD, 

Tiazac) 

Verapamil (Coer, Verelan CM) 

Verapamil long action (Calan SR, Isoptin 

SR) 

180-420 

80-320 

120-480 

1 

2 

1-2 



 

 

 

 

 

 

 

                                     

15 
 

Golongan Obat (Nama Dagang) Rentang dosis 

mg/hari 

Frekuensi 

Alfa 1 blocker Doxazonis (Cardura) 

Prazosin (Minipres) 

Terazosin (Hytrin) 

1-16 

2-20 

1-20 

1 

2-3 

1-2 

Central agonis 

α2 & Perifer 

antagonis 

Adrenergik 

Klonidin (Catapres) 

Metil Dopa (Aldomet) 

Clonidine patch (Catapres TTS) 

Guanfacine (Tenex) 

reserpin 

0,1-0,8 

250-1000(2000) 

4-32 

0,5-2 

0,1-0,25 

2 

2 

2 

1 

1 

Direct 

Vasodilator 

Minoksisdil (Apresoline) 

Hidralasin (Loniten) 

2,5-80 

25-100 

1-2 

2 

 

2.1.8 Tatalaksana Terapi Hipertensi 

1. Pada pasien berusia ≥60 tahun, terapi farmakologis untuk menurunkan tekanan 

darah dimulai jika tekanan darah sistolik ≥150 mmHg atau tekanan darah 

diastolik ≥90 mmHg dengan target sistolik <150 mmHg dan target diastolik 

<90 mmHg. (Rekomendasi kuat-Grade A) 

2. Pada pasien berusia <60 tahun, terapi farmakologis untuk menurunkan tekanan 

darah dimulai jika tekanan darah diastolik <90 mmHg (untuk usia 30-59 tahun 

Rekomendasi kuat-Grade A, untuk usia 18-29 tahun Opini Ahli-Grade E) 

3. Pada pasien berusia <60 tahun, terapi farmakologis untuk menurunkan tekanan 

darah dimulai jika tekanan darah sistolik ≥140 mmHg dengan target tekanan 

darah sistolik <140 mmHg (Opini Ahli-Grade E) 

4. Pada pasien berusia ≥18 tahun dengan penyakit ginjal kronik, terapi 

farmakologis untuk menurunkan tekanan darah dimulai jika tekanan darah 

sistolik ≥140 mmHg atau tekanan darah diastolik ≥90 mmHg dengan target 

tekanan darah sistolik <140 mmHg dan target tekanan darah diastolik <90 

mmHg (Opini Ahli-Grade E). 

5. Pada pasien berusia ≥18 tahun dengan diabetes, terapi farmakologis untuk 

menurunkan tekanan darah dimulai jika tekanan darah sistolik ≥140 mmHg 

atau tekanan darah diastolik ≥90 mmHg dengan target tekanan darah sistolik 

<140 mmHg dan target tekanan darah diastolik <90 mmHg (Opini Ahli-Grade 

E). 

6. Pada pasien non-kulit hitam umum, termasuk mereka dengan diabetes, terapi 

antihipertensi awal sebaiknya mencakup diuretic tipe thiazide, calcium channel 

(Chobanian et al, 2003) 
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blocker (CCB), angiotensin-converting enzyme inhibitor (ACEI), atau 

angiotensin receptor blocker (ARB). (Rekomendasi sedang-Grade B). 

7. Pada pasien kulit hitam, termasuk orang-orang dengan diabetes, terapi 

antihipertensi awal sebaiknya mencakup diuretic tipe thiazide atau CCB. 

(Untuk pasien kulit hitam: Rekomendasi sedang-Grade B, untuk kulit hitam 

dengan diabetes: Rekomendasi lemah-Grade C). 

8. Pada pasien berusia ≥18 tahun dengan penyakit ginjal kronik, terapi 

antihipertensi awal (atau tambahan) sebaiknya mencakup ACEI atau ARB 

untuk meningkatkan outcome ginjal. (Rekomendasi sedang-Grade B). 

9. Tujuan utama terapi hipertensi adalah mencapai dan mempertahankan target 

tekanan darah. Jika target tekanan darah tidak tercapai dalam 1 bulan 

perawatan, tingkatkan dosis obat awal atau tambahkan obat kedua dari salah 

satu kelas yang direkomendasikan dalam rekomendasi 6. Jika target tekanan 

darah tidak dapat dicapai dengan 2 obat, tambahkan dan titrasi obat ketiga dari 

daftar yang tersedia. Jangan gunakan ACEI dan ARB bersama-sama pada satu 

pasien. Jika target tekanan darah tidak dapat dicapai menggunakan obat 

didalam rekomendasi 6 karena kontraindikasi atau perlu menggunakan lebih 

dari 3 obat, obat antihipertensi kelas lain dapat digunakan (JNC VIII,2016). 
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Gambar 2. Algoritma penanganan hipertensi JNC VIII,2016 
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2.1.9 Dosis Obat 

Dosis obat adalah jumlah yang digunakan oleh seorang pasien untuk 

memperoleh efek terapetik yang diharapkan. Dosis untuk obat antihipertensi, 

bersifat umum dan biasanya khusus untuk pasien dengan komplikasi tertentu 

misalnya gangguan ginjal. Faktor yang mempengaruhi penentuan dosis dan 

regimen dosis, diantaranya rute pemberian, lama pemberian, serta faktor pasien 

seperti berat badan, keadaan penyakit dan toleransi (Ansel, 2006). 

Dosis obat juga disebut sebagai dosis lazim atau dosis terapetik. Dosis 

maksimum adalah batas dosis yang relatif masih aman diberikan kepada 

penderita. Angka yang menunjukkan dosis maksimum untuk suatu obat adalah 

dosis tertinggi yang masih dapat diberikan kepada penderita dewasa, ini umumnya 

dicantumkan dalam suatu gram, milligram, microgram, atau satuan internasional. 

Bila dosis obat yang diberikan melebihi dosis terapetik terutama obat yang 

tergolong racun ada kemungkinan terjadi keracunan, dinyatakan sebagai dosis 

toxica. Dosis toksik ini dapat mengakibatkan kematian, disebut dosis letalis 

(Joenes, 2001). 

2.1.10 Komplikasi Hipertensi 

Hipertensi merupakan penyebab utama gagal jantung, stroke dan gagal 

ginjal. Tingginya tekanan darah yang lama akan merusak pembuluh darah 

diseluruh tubuh, dimana yang paling jelas pada mata, jantung, ginjal dan otak. 

Oleh karena itu, konsekuensi yang bisa terjadi pada hipertensi yang lama dan 

tidak terkontrol adalah gangguan penglihatan, oklusi koroner, gagal ginjal, dan 

stroke (Smeltzer, 2002). 

Pada hipertensi ringan dan sedang komplikasi yang terjadi adalah pada 

mata, ginjal, jantung, dan otak. Pada mata berupa pedarahan retina, gangguan 

penglihatan sampai kebutaan. Gagal jantung merupakan kelainan yang sering 

ditemukan pada hipertensi berat disamping kelainan koroner dan miokard. Pada 

otak sering terjadi pendarahan yang disebabkan oleh pecahnya mikroaneuresma 

yang dapat mengakibatkan kematian. Kelainan yang dapat terjadi adalah proses 

tromboemboli dan serangan iskemia otak sementara (Suyono, 2004). 

Hipertensi dapat menimbulkan dampak pada diri penderita antara lain sakit 

kepala, pegal-pegal perasaan tidak nyaman di tengkuk, perasaan berputar atau 
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ingin jatuh, berdebar-debar, detak jantung yang cepat, telinga berdengung. Gagal 

jantung, karena jantung bekerja lebih keras sehingga otot jantung membesar. 

Berkembangnya plak lemak dalam dinding pembuluh darah (artherosclerosis) dan 

plak garam (arteriosclerosis) yang menyebabkan sumbatan aliran darah sehingga 

meningkatkan potensi kebocoran pembuluh darah. Sumbatan dipembuluh nadi 

leher dapat menyebabkan berkurangnya suplei oksigen ke sel-sel otak dan dapat 

menimbulkan matinya sel saraf otak (stroke iskemik). Pecahnya pembuluh darah 

kapiler diotak dapat menyebabkan pendarahan, sehingga sel-sel saraf dapat mati. 

Penyakit ini disebut sroke hemoragik (stroke pendarahan) dan sering 

menimbulkan kematian mendadak (Muhammadun, 2010). 

2.1.11 Tinjauan Resep 

2.1.11.1 Definisi Resep 

Resep adalah permintaan tertulis dari seorang dokter kepada apoteker 

untuk menyiapkan dan atau membuat, meracik, serta menyerahkannya kepada 

pasien (Syamsuni, 2006). 

Komponen dalam resep harus memuat : 

1. Inscriptio 

Tempat dan tanggal penulisan resep 

2. Invocatio 

Tanda R/ pada bagian kiri setiap penulisan resep. Tanda ini adalah singkatan 

dari recipe yang berarti “Ambillah” 

3. Praescriptio 

Inti resep dokter atau komposisi berisi : Nama setiap jenis atau bahan obat, dan 

jumlah bahan obat (mg, g, ml, l). Untuk penulisan jumlah obat dalam satuan 

biji (tablet, kapsul, botol) dalam angka romawi. 

Jenis atau bahan obat dalam resep terdiri dari : 

a. Remedium cardinale : obat pokok yang mutlak harus ada, dapat berupa 

bahan tunggal atau beberapa bahan. 

b. Remedium adjuvans : bahan yang membantu kerja obat pokok, tidak mutlak 

ada dalam tiap resep. 
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c. Corrigens : bahan untuk memperbaiki kerja obat (corrigens acsionis), rasa 

(corrigens saporis), warna (corrigens coloris), kelarutan (corrigens 

solubilis) atau bau obat (corrigens odoris). 

d. Konstituens atau vehikulum : bahan pembawa, seringkali perlu terutama 

pada formula magistralis. Misalnya konstituens obat minum umumnya air. 

4. Signatura 

Berisi informasi tentang aturan penggunaan oabt bagi pasien yaitu meliputi 

frekuensi, jumlah obat dan saat diminum obat. 

Contoh : S.t.d.d.tab.I.u.h.p.c (tandailah tiga kali sehari satu tablet satu jam 

setelah makan) 

5. Subscription 

Tanda tangan atau paraf dokter penulis resep. (Anief, 2010). 

 

2.1.12 Tinjauan Copy Resep 

2.1.11.1 Definisi copy resep (salinan resep) 

Salinan resep diatur dalam kepmenkes No. 280 tahun 1981 tentang 

ketentuan dan tata cara pengelolaan apotek, disebutkan bahwa salinan resep 

adalah salinan yang dibuat oleh apotek, yang selain memuat semua keterangan 

yang terdapat dalam resep asli, harus memuat pula : 

1. Nama dan alamat apotek 

2. Nama dan nomor surat izin pengelola apotek 

3. Tanda tangan atau paraf dokter apoteker pengelola apotek 

4. Tanda “det” atau “detur” untuk obat yang sudah diserahkan dan tanda 

“nedet” atau “ne detur” untuk obat yang belum diserahkan 

5. Nomor resep dan tanggal pembuatan 
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2.1.13 Tinjauan Rumah Sakit 

2.1.13.1 Definisi Rumah Sakit 

 Menurut Undang-undang Republik Indonesia nomor 44 tahun 2009, 

Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan 

pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan 

rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Pelayanan Kesehatan Paripurna adalah 

pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. 

Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya 

untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung 

maupun tidak langsung di Rumah Sakit. 

 Rumah Sakit menurut Undang-undang Republik Indonesia nomor 44 

tahun 2009 mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara 

paripurna. Untuk menjalankan tugasnya Rumah Sakit mempunyai fungsi : 

1. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai 

dengan standar pelayanan rumah sakit. 

2. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan 

kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis. 

3. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka 

peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan dan 

4. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi 

bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan 

memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan. 

Pelayanan kesehatan harus memenuhi kriteria sebagai bagian dari sistem 

pelayanan publik : 

1. Availability 

Pelayanan kesehatan harus tersedia untuk melayani seluruh masyarakat disuatu 

wilayah dan dilaksanakan secara komprehensif mulai dari upaya pelayanan 

yang bersifat preventif, promotif, kuratif, dan rehablitatif. 
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2. Appropriateness 

Pelayanan kesehatan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat disuatu 

wilayah. Kebutuhan masyarakat diukur dari pola penyakit yang berkembang di 

wilayah tersebut. 

3. Continuity-sustainablility 

Pelayanan kesehatan disuatu daerah harus berlangsung untuk jangka waktu 

lama dan dilaksanakan secara berkesinambungan. 

4. Acceptability 

Pelayanan kesehatan harus diterima oleh masyarakat dan memperhatikan aspek 

sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. 

5. Affordable 

Biaya/tarif kesehatan harus terjangkau oleh masyarakat umum. 

6. Efficient 

Pelayanan kesehatan harus dikelola (manajemen) secara efisien. 

7. Quality 

Pelayanan kesehatan yang diakses masyarakat harus terjaga mutunya 

(Muninjaya, 2011). 

 

2.1.14 RSUD Ibnu Sina  

Menurut peraturan Menteri Kesehatan RI No.58/Menkes/Per/2014 rumah 

sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan 

kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, 

rawat jalan, dan gawat darurat.  

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Gresik adalah rumah sakit milik 

Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik yang pertama kali didirikan di Jl. Dr. 

Wahidin Sudirohusodo pada tanggal 16 Agustus 1975, dibangun oleh PT. Petro 

Kimia Gresik dan diresmikan oleh Gubernur Jawa Timur Bapak Moch. Noer.   

 Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Gresik adalah rumah sakit milik 

Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah 

Kabupaten Gresik No. 10 tahun 1993 dan merupakan rumah sakit rujukan di 

Daerah Kabupaten Gresik dan sekitarnya. Sesuai Keputusan Presiden No. 38 

tahun 1991, Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 92 tahun 1993, Surat 
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Keputusan Menteri Penerangan No. 40 tahun 1992 maka sejak tahun 1995 Rumah 

Sakit Umum Daerah Kabupaten Gresik kembali menjadi Rumah Sakit Umum 

Swadana, bukan lagi bantuan dari pemerintahan daerah. 

 Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Gresik saat ini termasuk rumah 

sakit tipe B (Non Pendidikan). Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Gresik 

terletak di Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo dan menempati areal tanah seluas 

4.200.000 m. untuk melengkapi sarana, prasarana dan fasilitas. Rumah Sakit 

Umum Daerah Kabupaten Gresik mendapatkan bantuan dari APBD Kabupaten 

Gresik. Pada tanggal 31 Juli 2009 Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Gresik 

berganti nama menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Kabupaten Gresik. 

Rumah sakit ini mampu memberikan pelayanan kedokteran spesialis dan 

subspesialis terbatas. Rumah sakit ini juga menampung pelayanan rujukan dari 

rumah sakit kabupaten. 


