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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Hipertensi 

2.1.1 Definisi hipertensi  

 Hipertensi dapat didefinisikan sebagai peningkatan darah arteri. 

Berdasarkan JNC 7 di defenisikan hipertensi pada orang dewasa secara umum 

adalah apabila tekanan darah ≥ 140 mmHg untuk tekanan systole dan ≥ 90 mmHg 

untuk tekanan diastole. Penyakit ini merupakan faktor resiko utama untuk 

penyakit serangan jantung, stroke,gangguan ginjal,serta kebutaan. Menurut WHO 

dan the International Society Of Hipertension (ISH), saat ini terdapat 600 juta 

penderita hipertensi di seluruh dunia, dan 3 juta di antarannya meninggal setiap 

tahunnya (DepKes RI, 2009). 

Hipertensi  adalah  tekanan  darah  persisten  dimana  tekanan  sistoliknya 

di  atas  140  mmHg dan tekanan diastolik di atas 90 mmHg (Smeltzer, 2002). 

Hipertensi adalah suatu penyakit  tanpa  gejala  sehingga  sering  disadari  

penderita  setelah  timbul  akibat  lanjut (komplikasi) (Permadi 2008). Hipertensi 

adalah suatu gangguan pada pembuluh darah yang mengakibatkan suplai oksigen  

dan  nutrisi,  yang  dibawa  oleh  darah  terhambat  sampai  ke  jaringan  tubuh  

yang membutuhkan (Sustrani, 2005). 

Tekanan darah mempunyai variasi spontan berdasarkan waktu dan hari, 

serta dipengaruhi oleh tempat dimana pengukuran TD dilakukan (rumah, tempat 

praktek dokter, rumah sakit). Selain itu terdapat variasi biologi TD yaitu, (1) 

variabilitas TD berdasarkan hari, dipengaruhi aktivitas fisik, mental dan faktor 

emosional. (2) variasi diurnal, pada saat tidur TD turun rata-rata 20% oleh karena 

aktivitas simpatis yang menurun, dan akan meningkat menjelang bangun tidur. 

Hal ini dihubungkan dengan meningkatnya insiden infark miokard, stroke, dan 

kematian mendadak yang terjadi pada beberapa jam setelah bangun tidur 

(Yogiantoro et al, 2007). 

 

2.1.2 Penyebab hipertensi 

Penyebab  hipertensi  dibagi  menjadi  dua  golongan  yaitu  hipertensi 

essensial (primer) merupakan hipertensi yang tidak diketahui penyebabnya dan  . 
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ada kemungkinan karena faktor  keturunan  atau genetik  (90%).Hipertensi 

sekunder  yaitu  hipertensi  yang  merupakan  akibat  dari  adanya penyakit 

lain.Faktor ini juga erat hubungannya dengan gaya hidup dan pola makan yang 

kurang baik. Faktor makanan yang sangat berpengaruh adalah  kelebihan lemak  

(obesitas),   konsumsi  garam  dapur  yang  tinggi, merokok dan minum alkohol 

Apabila riwayat hipertensi didapatkan pada kedua orang tua, maka 

kemungkinan menderita hipertensi menjadi lebih besar. Faktor-faktor lain yang  

mendorong  terjadinya  hipertensi  antara  lain  stress,   kegemukan (obesitas), 

pola makan, merokok (M.Adib,2009). 

 

2.1.3 Klasifikasi Hipertensi 

Tabel 2.1 Klasifikasi tekanan darah 

Klasifikasi Sistolik (mmHg) Diastolik (mmHg) 

Normal 

Prehipertensi 

Hipertensi Stage 1 

Hipertensi Stage 2 

<120 

120-139 

140-159 

≥160 

<80 

80-89 

90-99 

≥100 

(Nafrialdi, 2008) 

2.1.4EpidemiologiHipertensi

 

Gambar 2.1 Prevalensi Hipertensi Berdasarkan Pengukuran Tekanan Darah 

di Indonesia 2007-2013 (Depkes, 2014) 

Berdasarkan data WHO, dari 50% penderita hipertensi diketahui, hanya 

25% yang mendapatkan pengobatan, dan hanya 12,5% yang dapat diobati dengan 

baik (adequately treated cases), jika tidak segera diobati hipertensi dapat 

menimbulkan kerusakan pada pembuluh darah. Dengan itu berarti penyakit ini 
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memiliki potensal yang besar untuk merusak jantung, otak dan syaraf (Santoso, 

2010). 

Berdasarkan hasil pengukuran tekanan darah, Prevalensi hipertensi di 

Indonesia yang didapat melalui pengukuran pada umur ≥18 tahun sebesar 25,8%, 

tertinggi di Bangka Belitung (30,9%), diikuti Kalimantan selatan (30,8%), 

Kalimantan Timur (29,6%), dan Jawa Barat (29,4%) (Depkes, 2014). 

 

2.1.5 Etiologi Hipertensi  

1. Hipertensi primer atau esensial 

Hipertensi  essensial  atau  idiopatik  adalah  hipertensi  tanpa  kelainan  

dasar patologis yang jelas. Lebih dari 90% kasus merupakan hipertensi essensial. 

Penyebab hipertensi meliputi faktor genetik dan lingkungan. Faktor genetik 

mempengaruhi  kepekaan  terhadap  natrium,  kepekaan  terhadap  stress,  

resistensi  insulin  dan lain-lain.  Sedangkan  yang  termasuk  faktor  lingkungan  

antara  lain  diet, kebiasaan merokok, stress emosi, obesitas dan lain-lain 

(Nafrialdi, 2009). 

2. Hipertensi skunder 

Hipertensi sekunder adalah hipertensi yang diketahui penyebabnya. Dan 

hipertensi ini meliputi 5-10% kasus hipertensi. Perlu adanya pertimbangan secara 

definitif dengan evaluasi yang lebih lanjut, khususnya pada pasien yang 

memungkinkan mengalami hipertensi sekunder (Benowitz L. Neal, 2001) 

2.1.6 Patofisiologi Hipertensi 

 

 

Gambar 2.2 Mekanisme Patofisiologi dari Hipertensi (Depkes, 2006) 



 

 

 

 

 

 

 

                                     

9 
 

  

Tekanan darah arteri adalah tekanan yang di ukur pada dinding arteri dalam 

millimeter merkuri. Dua tekanan darah arteri yang biasanya di ukur, tekanan darah 

sistolik (TDS) dan tekanan darah diastolik (TDD). TDS di peroleh selama 

kontraksi jantung dan TDD di peroleh setelah kontraksi sewaktu bilik jantung di 

isi. Banyak faktor yang mengontrol tekanan darah berkontribusi secara potensial 

dalam terbentuknya hipertensi, faktor-faktor tersebut adalah: 

1. Meningkatnya aktifitas sistem saraf simpatik (tonus simpatik dan/atau variasi 

diurnal), mungkin berhubungan dengan meningkatnya respons terhadap stress 

psikososial dan lain lain  

2. Produksi berlebihan hormon yang menahan natrium dan vasokonstriktor. 

3. Asupan natrium (garam) berlebihan. 

4. Tidak cukupnya asupan kalium dan kalsium. 

5. Meningkatnya sekresi renin sehingga mengakibatkan meningkatnya produksi 

angiotensin II di ginjal. 

6. Diabetes mellitus. 

7. Resistensi insulin. 

8. Obesitas. 

9. Berubahnya transfor ion dalam sel (Depkes, 2006). 

 

2.1.7 Manifestasi Klinik 

Tingginya tekanan darah bukan merupakan satu-satunya tanda pada 

hipertensi. Berdasarkan tinggi tekanan darah yang ada gejala yang timbul dapat 

berbeda-beda. Terkadang hipertensi berjalan tanpa gejala, dan baru terlihat setelah 

terjadi komplikasi pada organ target seperti pada ginjal, mata, otak, dan jantung. 

Gejala seperti sakit kepala, epistaksis, pusing dan migrain dapat ditemukan 

sebagai gejala klinis hipertensi meskipun tidak jarang tanpa gejala. Gejala lain 

yang disebabkan oleh komplikasi hipertensi seperti gangguan penglihatan, 

gangguan neurologi, gagal jantung, dan gangguan fungsi ginjal tidak jarang 

dijumpai. Gagal jantung dan gangguan penglihatan banyak dijumpai pada 

hipertensi berat yang umumnya disertai oleh gangguan fungsi ginjal bahkan gagal 

ginjal (Susalit, 2011). 
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2.1.8 Terapi Hipertensi 

1. Non Farmakologi 

  Terapi hipertensi di lakukan dengan memberikan terapi yang 

efektif dan konsisten dalam suatu regimen sehingga terikat pada kepatuhan pasien 

untuk menciptakan terapi yang optimal. Terapi antihipertensi meliputi hal sebagai 

berikut : (Priyanto,2009) 

a. Mengidentifikasi dan mengurangi faktor resiko seperti : 

1. Merokok 

2. Dislipedemia 

3. Diabetes mellitus 

4. ≥ 60 tahun pada laki laki dan wanita post menopause 

5. Riwayat keluarga 

6. Obesitas ( Body mass index atau BMI ≥ 30 kg/m2 ) dan penyakit 

jantung 

7. Aktivitas fisik yang kurang (Priyanto,2009) 

b. Modifikasi gaya hidup  

1. Menurunkan berat badan bila kelebihan (BMI ≥ 27kg/m2) 

2. Membatasi konsumsi alkohol  

3. Meningkatkan aktifitas fisik aerobik (30-45 menit/hari) 

4. Mengurangi asupan garam (2,4 Na atau 6g Nacl/hari) 

5. Mempertahankan asupan kalium yang adequate 

6. Berhenti merokok dan mengurangi asupan lemak/ kolestrol dalam 

makanan (Depkes,2006) 
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Tabel 2.2 Modifikasi gaya hidup pada Hipertensi 

Modifikasi Rekomendasi Range rata-rata 

penurunan tekanan 

darah 

Penurunan berat badan (18,5-24,9 kg/m²) 

 

5-20 (per 10 kg) 

Program makan Makan makanan yang 

kaya akan buah, sayuran, 

dan produk susu dengan 

lemak jenuh dan 

mengurangi kadar total 

lemak. 

8-14 

Diet natrium Mengurangi asupan 

natrium makanan untuk 

100 mmol/d (2,4 g 

natrium atau 6 g natrium 

klorida). 

 

2-8 

Aktivitas fisik aerobik Aktivitas fisik secara 

teratur aerobik 

setidaknya 30 menit/hari, 

hampir setiap hari dalam 

seminggu. 

 

4-9 

Konsumsi alkohol yang 

berlebihan 

Pria:Batasi sampai 2 

minuman/hari; 

Wanita: Batasi dengan 1 

minuman/hari; 

1 minum 12 ons bir, 5 

ons anggur, atau 1,5 oz 

80-bukti wiski. 

 

2-4 

 

        (Linn et al, 2009) 

2. Terapi Farmakologi 

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 Thiazide, Angiotensin Converting Enzyme (ACE) inhibitor, 

Angiotensin II Reseptor Blocker (ARB), dan Calcium Channel Blocker (CCB). 
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Terapi kombinasi dianjurkan untuk pasien dengan stadium 2 penyakit, dengan 

salah satu golongan diuretik type thiazide 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 cardiovasculer (Houston, 2009). 

 

2.1.9 Golongan Obat Antihipertensi 

1. Diuretik 

Diuretik bekerja meningkatkan ekskresi natrium, air, dan klorida 

sehingga menurunkan volume darah dan cairan ekstraseluler. Akibatnya terjadi 

penurunan curah jantung dan tekanan darah. Diuretik yang biasanya digunakan 

untuk pengobatan hipertensi adalah: (Dipiro et al.,2008). 

a. Diuretik Thiazid 

Diuretik tiazid adalah diuretik dengan potensi menengah yang 

menurunkan tekanan darah dengan cara menghambat reabsorpsi natrium pada 

daerah awal tubulus distal ginjal, meningkatkan ekskresi natrium dan volume urin.  

Tiazid juga mempunyai efek vasodilatasi langsung pada arteriol, 

sehingga dapat mempertahankan efek antihipertensi lebih lama. Tiazid diabsorpsi 

baik pada pemberian oral, terdistribusi luas dan dimetabolisme di hati (Dipiro et 

al.,2008). Efek diuretik tiazid terjadi dalam waktu 1‐2 jam setelah pemberian dan 

bertahan sampai 12‐24 jam, sehingga obat ini cukup diberikan sekali sehari. 

 Efek antihipertensi terjadi pada dosis rendah dan peningkatan dosis tidak 

memberikan manfaat pada tekanan darah, walaupun diuresis meningkat pada 

dosis tinggi. Efek tiazid pada tubulus ginjal tergantung pada tingkat ekskresinya, 

oleh karena itu tiazid kurang bermanfaat untuk pasien dengan gangguan fungsi 

ginjal (Dipiro et al.,2008). 

 Golongan diuretik bermanfaat mengurangi gejala bendungan, apabila 

pemberian digitalis saja ternyata tidak memadai, namun deuretik sendiri tidak 

memperbaiki penampilan miokardium secara langsung. Obat yang sering dipakai 

adalah golongan tiazid, asam etakrinat, furosemid, dan golongan antagonis 

aldosteron. Furosemid merupakan diuretik yang paling banyak digunakan karena 
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efektif, aman, dan murah. Namun diuretik menyebabkan ekskresi kalium 

bertambah, sehingga pada dosis besar atau pemberian jangka lama diperlukan 

tambahan kalium (berupa KCL). Dengan furosemid rendah suplemen kalium 

mungkin tidak diperlukan; sebagian ahli hanya menganjurkan tambahan makan 

pisang yang diketahui mengandung banyak kalium daripada memberikan preparat 

kalium. Kombinasi antara furosemid dengan spironolakton dapat bersifat aditif, 

yakni menambah efek diuresis dan oleh karena spironolakton bersifat menahan 

kalium maka pemberian kalium tidak diperlukan (Depkes, 2006) 

Peningkatan   eksresi   urin   oleh   diuretik   tiazid   dapat   

mengakibatkanhipokalemia, hiponatriemi, dan hipomagnesiemi. Hiperkalsemia 

dapat terjadi karenapenurunan   ekskresi   kalsium.   Interferensi   dengan   

ekskresi   asam   urat   dapatmengakibatkan hiperurisemia, sehingga penggunaan 

tiazid pada pasien gout harushati‐hati. Diuretik tiazid juga dapat mengganggu 

toleransi glukosa (resisten terhadapinsulin) yang mengakibatkan peningkatan 

resiko diabetes mellitus tipe 2  (Lyrawati,2008). 

Efek   samping  :  Adalah  hiperlipidemia,   menyebabkan peningkatan LDL  dan 

trigliserida dan penurunan HDL. 25% pria  yang mendapat diuretic tiazid 

mengalami impotensi, tetapi efek ini akan hilang jika pemberian tiazid dihentikan 

(Lyrawati, 2008).  

B.  Kuat (loop diuretik) 

Obat ini efektif dalam menurunkan volume cairan ekstrasaluler dan 

banyak digunakan sebagai kombinasi dengan antihipertensi lainnya pada studi 

GGK. Diuretik kuat memiliki durasi yang lebih pendek dibandingkan dengan 

thiazid, sehingga kurang efektif pada pasien dengan fungsi ginjal yang normal, 

kecuali diberikan dalam dosis harian. Diuretik thiazid dan diuretik kuat 

meningkatkan natrium pada tubulus distal, sehingga meningkatkan ekskresi 

kalium kemih (NKF-KDOQI, 2004). Contoh golongan diuretik kuat: furosemid, 

toresemid, bumetanid, dan asam etakrinad. Waktu paruh umumnya pendek 

sehingga dilakukan pemberian 2 atau 3 kali sehari. Efek samping diuretik kuat 

sama dengan thiazid, kecuali diuretik kuat menimbulkan hiperkalsiuria dan 

menurunkan kadar kalsium darah (Nafrialdi, 2008). 

 



 

 

 

 

 

 

 

                                     

14 
 

C. Diuretik Hemat Kalium 

 Diuretik hemat kalium ini bekerja pada hilir tubuli distal dan duktus 

koligentes daerah korteks dengan cara menghambat reabsorpsi natrium dan 

sekresi kalium dengan jalan  antagonisme kompetitif (sipironolakton) atau secara 

langsung (triamteren dan  amilorida) (Medicastore, 2009). 

Diuretik   yang   mempertahankan   kalium   menyebabkan   diuresis   

tanpa kehilangan kalium dalam urine. Obat ini termasuk spironolakton, yang 

merupakan antagonis aldosteron dan bersaing dengan reseptor tubularnya yang 

terletak di nefron sehingga mengakibatkan retensi kalium dan peningkatan 

ekskresi air serta natrium. Obat   ini   juga   meningkatkan   kerja   tiazid   dan   

diuretik   loop.   Diuretik   yang mempertahankan   kalium   lainnya   termasuk   

amilorida,   yang   bekerja   pada   duktus 

pengumpul   untuk   menurunkan   reabsorpsi   natrium   dan   ekskresi   

kalium   denganmemblok   saluran   natrium,   tempat   aldosteron   bekerja.   

Diuretik   ini   digunakan bersamaan   dengan   diuretik   yang   menyebabkan   

kehilangan   kalium   serta   untuk pengobatan edema pada sirosis hepatis (Yosef, 

2008). 

2. Penghambat ACE (Angiotensin Converting Enzyme) 

Penghambat enzim pengonversi-angiotensin (angiotensin-converting 

enzyme/ACE), seperti enalapril atau lisinopril, direkomendasikan ketika agen lini 

pertama yang dipilih (diuretik atau penghambat- β) dikontraindikasikan atau tidak 

efektif. Mekanisme penghambat ACE adalah menurunkan produksi angiotensin II, 

meningkatkan kadar bradikinin, dan menurunkan aktivitas sistem saraf simpatis 

melalui penurunan curah jantung dan dilatasi pembuluh arteri akibat 

berkurangnya 14 jumlah angiotensin II di dalam darah. Golongan obat ini efektif 

digunakan sebagai terapi tunggal maupun terapi kombinasi dengan golongan 

diuretik, penghambat reseptor alfa dan antagonis kalsium. Efek samping dari 

golongan obat ini adalah gangguan fungsi ginjal, batuk kering, dan dapat 

menyebabkan hiperkalemia pada pasien dengan gangguan ginjal kronis (Harvey, 

2009). 

Keuntungan penghambat ACE adalah relatif bebas dari efek samping 

yang mengganggu. Batuk kering kronik akibat ritasi bronkial atau laringeal dapat 
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terjadi, namun pada 5-10% obat dapat dihentikan. Pusing juga relatif umum 

terjadi dan tidak berhubungan dengan derajat penurunan tekanan darah. Efek 

samping lain yang mungkin terjadi adalah batuk, kulit merah, demam, perubahan 

rasa, hipotensi (dalam keadaan hipovolemik) dan hiperkalemia. Beberapa sediaan 

penghambat ACE yang sering digunakan antara lain: kaptopril dan lisinopril 

(Raharjo. 2009). 

 

3.Antagonis Reseptor Angiotensin II (Angiotensin reseptor blocker, ARB) 

Obat ini yang paling selektif dalam menghambat sistem renin-angiotensin, 

dan mempunyai efek yang sama dengan ACE. Obat ini secara kompetitif 

menghambat pengikatannya terhadap reseptor angiotensin II subtype ATI. 

Perangsangan pada ATI akan menyebabkan vasokontriksi, retensi air dan garam, 

pembentukan aldosteron, perangsangan sirupatis, hipertrofi jantung, pembuluh 

darah dan glomerulus, pembentukan radikal bebas, oksidasi LDL, menyebabkan 

adesi, proses peradangan dan merangsang efek proaterogenesis. Sedangkan 

reseptor ATII mempunyai efek antiproliferatif organ target, efek sel difernsiasi, 

regenerasi, apoptosis, dan efek vasodilitasi. AR secara selektif menghambat 

perangsangan ATI sehingga efek vasokontraksi dan proaterogenik dari 

angiotensin II dapat dicegah, sedangkan ATII tidak dihambat sehingga terjadi 

vasodilatasi dan antiproliferasi. Jadi kedua efek tersebut dapat menurunkan 

tekanan darah dan memberikan proteksi organ target, seperti jantung, pembuluh 

darah, dan ginjal. Efikasi dan tolerabilitas ARB serupa dengan ACE, tetapi 

dengan sedikit efek samping. Secara spesifik, ARB tidak menyebabkan batuk dan 

angiodema karena tidak meningkatkan kadar bradikinin. Seperti ACE, ARB jug 

dikontraindikasikan untuk wanita hamil dan stenosis arteri renalis bilateral 

(Yusuf, 2008). 

Efek samping yang paling sering dialami adalah: pusing, jarang terjadi 

hipotensi ortostatis dan hiperkalemia. Batuk kering dapat terjadi, tapi jarang 

dibandingkan dengan ACE-inhibitors. Kombinasinya dengan diuretik-thiazida 

memperkuat efek hipotensifnya (Tjay dan Rahardja, 2009). 
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4. Ca Channel blockers 

 CCB (Calcium Channel Blocker) memiliki mekanisme kerja 

penghambatan masuknya Ca2+ ke dalam sel sehingga terjadi relaksasi otot polos 

vaskular dan menurunnya kecepatan nodus SA (sinoatrial) serta konduksi AV 

(atrioventricular). Semua penghambat kanal Ca2+ menyebabkan relaksasi otot 

polos arterial, tetapi efek hambatan ini kurang pada pembuluh darah vena 

(Narfrialdi, 2007) 

Saat ini semua obat golongan CCB menunjukkan efek antihipertensi 

yang efektif dan aman, sehingga obat golongan ini diusulkan sebagai obat 

antihipertensi lini pertama. Penggunaan CCB saat ini luas baik dalam 

penatalaksanaan hipertensi dengan penyakit jantung koroner maupun keadaan lain 

seperti hipertensi dengan hipertrofi ventrikal kiri, hipertensi dengan asma 

bronkhial, pasien diabetes mellitus, gagal ginjal kronis, dan pasien dengan 

penyakit pembuluh darah perifer. Dan untuk saat ini CCB dianjurkan untuk 

hipertensi dengan usia lanjut. Namun, pemberian CCB haruslah memperhatikan 

kontraindikasi seperti gagal jantung yang berat, sindrom sick sinus, adanya 

gangguan konduksi di nodus atrioventrikular ataupun sinoatrial (Yusuf, 2008). 

5. Penghambat Adrenoseptor Beta (β-blocker) 

Hanya alfa-bloker yang selektif menghambat reseptor alfa-1 (α 1) yang 

digunakan sebagai antihipertensi. Alfa-bloker non selektif kurang efektif sebagai 

antihipertensi karena hambatan reseptor alfa-2 (α 2) di ujung saraf adrenergik 

akan meningkatkan penglepasan norefineprin dan meningkatkan aktivitas simpatis 

(Nafrialdi, 2009).  

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) yang menyebabkan refleks 

takikardia dan peningkatan aktivitas renin plasma. Pada pemakaian jangka 

penjang refleks kompensasi ini akan hilang, sedangkan efek antihipertensinya 

akan bertahan (Nafrialdi, 2009). 
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6. Sentral Agonis α2 

Metildopa, klonidin, guanaben, dapat menurunkan tekanan darah dengan 

cara menstimulasi reseptor α adrenergik pada sistem saraf pusat, sehingga 

mengurangi aliran keluar (outflow) simpatetik perifer eferen (Massie, 2010). Obat 

ini juga memiliki efek yang menguntungkan pada metabolisme lemak 

(meningkatkan HDL kolesterol dan penurunan LDL kolesterol). Secara umum 

obat ini tidak boleh digunakan pada terapi pilihan pertama, karena efek samping 

yang besar seperti mulut kering, sedasi, disfungsi seksual, dan untuk klonidin efek 

sampingnya yaitu rebound hypertension setelah terapi dihentikan. Pada GGK dan 

disfungsi sinus node beresiko terjadinya bradikardia pada penggunaan klonidin, 

sehingga pada pasien ini dihindari pemakaian klonidin (NKF-KDOQI, 2004). 

7. Vasodilator 

Obat ini bekerja langsung pada pembuluh darah dengan relaksasi otot 

polos (otot pembuluh darah) yang menurunkan resistensi dan karena itu 

mengurangi tekanan darah. Obat-obat ini menyebabkan stimulasi refleks jantung, 

menyebabkan gejala berpacu dari kontraksi miokard yang meningkat, nadi dan 

komsumsi oksigen. Efek tersebut dapat menimbulkan angina pectoris, infark 

miokard atau gagal jantung pada orang-orang yang mempunyai predisposisi. 

Vasodilator juga meningkatkan renin plasma, menyebabkan resistensi natrium dan 

air. Efek samping yang tidak 34 diharapkan ini dapat dihambat oleh penggunaan 

bersama diuretika dan penyekat-β (Mycek et al, 2001).  

Terdapat beberapa obat yang termasuk golongan vasodilator antara lain 

hidralazin, minoksidil, diakzoksid dan natrium nitroprusid. Efek samping yang 

sering terjadi pada pemberian obat ini adalah pusing dan sakit kepala (Depkes, 

2006) 
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Tabel 2.3 Obat-obat Antihipertensi 

Kelas 
Obat Paten   Obat 

(Nama Dagang) 

Dosis 

Lazim 

(mg/hari) 

Frekuensi 

Pemberian 

(per hari) 

Diuretik 
Thiazid 

 

 

 

 

 

Loops 

 

 

 

Pottasium sparing 

 

 

 

 

 

Aldosterone 

antagonis 

Chlortalidone (Hygroton) 

Hydrochlorothuazide 

(Microzide) 

Indapamide (Lozol) 

Metolazone (Zaroxolyn) 

 

Bumetamid (Bumex) 

Furosemid (Lasix) 

Torsemid (Demadex) 

 

Amilorid (Midamor) 

Amilorid/hydrochlorothiazide 

(Moduretic) 

Triamterene (Dyrenium) 

Triamterene/hydrochlorothiaz

ide (Dyazide) 

 

Eplerenone (Inspra) 

Spironolakton (Aldactone) 

Spironolakton/hydrochlorothi

azide (Aldactazide) 

12,5-25 

12,5-25 

1,25-2,5 

2,5-5 

 

 

0,5-4 

20-80 

5-10 

 

5-10 

5-10/50-

100 

50-100 

37,5-

75/25-50 

 

50-100 

25-50 

25-50/25-

50 

 

1 

1 

1 

1 

 

 

2 

2 

1 

 

1 atau 2 

1 

 

1 atau 2 

1 

 

 

1 atau 2 

1 atau 2 

1 

 

 

 

ACE 

Inhibitor 

 Benazepril (Lotensin) 

Captopril (Capoten) 

Enalapril (Vasotec) 

Fosinopril (Monopril) 

Lisinopril (Prinivil) 

Moexipril (Univasc) 

Perindopril (Aceon) 

Quinapril (Accupril) 

Ramipril (Altace) 

Trandolapril (Mavik) 

10-40 

25-150 

5-40 

10-40 

10-40 

7,5-30 

4-16 

10-80 

2,5-10 

1-4 

 

1 atau 2 

2 atau 3 

1 atau 2 

1 

1 

1 atau 2 

1 

1 atau 2 

1 atau 2 

1 

1 atau 2 

ARBs 
 Canderstan (Atacand) 

Eprosartan (Teveten) 

Irbesartan (Avapro) 

Losartan (Cozaar) 

Olmesartan (Benicar) 

Telmisartan (Micardis) 

Valsartan (Diovan) 

8-32 

600-800 

150-300 

50-100 

20-40 

20-80 

80-320 

1 atau 2 

1 

1 atau 2 

1 

1 

1 
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Calcium 

channel 

bockers 

Dihidropiridin 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nondihidropiridin 

 

Amlodipin (Norvasc) 

Felodipin (Plendil) 

Isradipin (DynaCirc) 

Isradipin SR (DynaSirc SR) 

Nicardipin SR (Cardene SR) 

Nifedipin long-acting 

(Procardia XL) 

Nisoldipin (Sular) 

 

Diltiazem SR (Cardizem SR) 

Diltiazem SR (Cardizem CD, 

Cartia XT, Dilacor XR, Diltia 

XT, Tiazac, Taztia XT) 

Diltiazem ER(Cardiazem LA) 

 

Verapamil SR (Calan SR, 

Isoptin SR, Verelan) 

Verapamil ER (Covera HS) 

Verapamil oral drug 

absorption system ER 

(Verelan PM) 

2,5-10 

5-20 

5-10 

5-20 

60-120 

30-90 

10-40 

 

 

180-360 

120-480 

120-540 

 

180-480 

 

180-420 

 

100-400 

 

 

1 

1 

2 

1 

2 

1 

1 

 

 

2 

1 

 

 

1(pagi 

atau 

sore) 

1 atau 2 

 

1 (sore) 

1 (sore) 

 

 
    

β-blockers Cardioselective 

 

 

 

 

 

 

 

Nonselective  

 

 

 

 

 

Intrinsic 

sympathomimetic 

activity 

 

 

Mixed α-and β-

blockers 

Atenolol (Tenormin) 

Betaxolol (Kerlone) 

Bisoprolol (Zebeta) 

Metoprolol tartrate 

(Lopressor) 

Metoprolol succinate (Toprol 

XL) 

 

Nadolol (Corgard) 

Propanolol (Inderal) 

Propanolol long-acting 

(Inderal LA, InnoPran XL) 

Timolol (Blocarden) 

 

Acebutol (Sectral) 

Carteolol (Catrol) 

Penbutolol (Levatol) 

Pindolol (Visken) 

 

Carvedilol (Coreg) 

Carvedilol phosphate (Coreg 

CR) 

Labetalol (Normodyne) 

 

25-100 

5-20 

2,5-10 

100-400 

50-200 

 

 

 

40-120 

160-480 

80-320 

 

10-40 

 

200-800 

2,5-10 

10-40 

10-60 

 

12,5-50 

20-80 

200-800 

1 

1 

1 

2 

1 

 

 

 

1 

2 

1 

 

1 

 

2 

1 

1 

2 

 

2 

1 

2 
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Tabel 2.4 Obat-obat Antihipertensi Alternatif 

Paten (Nama Dagang) Dosis 

Lazim 

(mg/hari) 

Frekuensi 

Pemberian 

(per hari) 

α1-Blockers Doxazosin (Cardura) 

Prazosin (Minipress) 

Terazosin (Hytrin) 

 

1-8 

2-20 

1-20 

1 

2 atau 3 

1 atau 2 

Penghambat renin 

langsung 

Aliskiren (Tekturna) 

 

150-300 1 

Agonis sentral α2- Klonidin (Catapres) 

Metildopa (Aldomet) 

 

0,1-0,8 

250-1000 

2 

2 

Antagonis 

Adrenergik Perifer 

Reserpin 

 

0,05-0,25 1 atau 2 

Vasodilator arteri 

langsung 

Minoxidil (Loniten) 

Hydralazin (Apresoline) 

Nitrit Oksid 

ISDN 

10-40 

20-100 

1 atau 2 

2 atau 4 

(Dipiro et al, 2008) 

8. Penatalaksanaan Target Terapi Hipertensi 

Secara umum JNC 8 memberikan 9 rekomendasi terbaru terkait dengan 

target tekanan darah dan golongan obat hipertensi yang direkomendasikan, yaitu: 

1. Pada pasien berusia ≥ 60 tahun, mulai pengobatan farmakologis pada tekanan 

darah sistolik ≥ 150mmHg atau diastolik ≥ 90mmHg dengan target terapi 

untuk sistolik < 150mmHg dan diastolik < 90mmHg. 

2. Pada pasien berusia < 60 tahun, mulai pengobatan farmakologis pada tekanan 

darah diastolik ≥ 90mmHg dengan target < 90mmHg. 

3. Pada pasien berusia < 60 tahun, mulai pengobatan farmakologis pada tekanan 

darah sistolik ≥ 140mmHg dengan target terapi < 140mmHg. 

4. Pada pasien berusia ≥ 18 tahun dengan penyakit ginjal kronis, mulai  

5. pengobatan farmakologis pada tekanan darah sistolik ≥ 140mmHg atau 

diastolik ≥ 90mmHg dengan target terapi sistolik < 140mmHg dan diastolik < 

90mmHg. 

6. Pada pasien berusia ≥ 18 tahun dengan diabetes, mulai pengobatan 

farmakologis pada tekanan darah sistolik ≥ 140mmHg atau diastolik BP ≥ 

90mmHg dengan target terapi untuk sistolik gol BP < 140mmHg dan 

diastolik gol BP < 90mmHg. 
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7. Pada populasi umum bukan kulit hitam, termasuk orang-orang dengan 

diabetes, pengobatan antihipertensi awal harus mencakup diuretik tipe 

thiazide, CCB, ACE inhibitor atau ARB. Rekomendasi ini berbeda dengan 

JNC 7 yang mana panel merekomendasikan diuretik tipe thiazide sebagai 

terapi awal untuk sebagian besar pasien. 

8. Pada populasi umum kulit hitam, termasuk orang-orang dengan diabetes, 

pengobatan antihipertensi awal harus mencakup diuretic  tipe thiazide atau 

CCB. 

9. Pada penduduk usia ≥ 18 tahun dengan penyakit ginjal kronis, pengobatan 

awal atau tambahan antihipertensi harus mencakup ACE inhibitor atau ARB 

untuk meningkatkan outcome ginjal. 

10. Jika target tekanan darah tidak tercapai dalam waktu satu bulan pengobatan, 

tingkatkan dosis obat awal atau menambahkan obat kedua dari salah satu 

kelas dalam Rekomendasi 6. Jika target tekanan darah  tidak dapat dicapai 

dengan dua obat, tambahkan dan titrasi obat ketiga dari daftar yang tersedia. 

Jangan gunakan ACEI dan ARB bersama-sama pada pasien yang sama. Jika 

target tekanan darah tidak dapat dicapai hanya dengan menggunakan obat-

obatan dalam Rekomendasi 6 karena kontraindikasi atau kebutuhan untuk 

menggunakan lebih dari 3 obat untuk mencapai target tekanan darah, maka 

obat antihipertensi dari kelas lain dapat digunakan (Farmakoterapi, 2 
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Gambar 2.3 Algoritma Terapi Hipertensi (JAMA, 2014) 
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2.1.10 Komplikasi Hipertensi 

Tekanan darah tinggi dalam jangka waktu lama akan merusak endothel 

arteri dan mempercepat atherosklerosis. Komplikasi dari hipertensi termasuk 

rusaknya organ tubuh seperti jantung, mata, ginjal, otak dan pembuluh darah 

besar. Hipertensi adalah faktor resiko utama untuk penyakit serebrovaskular 

(stroke, transient ischemic, attack), penyakit arteri koroner (infark miokard, 

angina),gagal ginjal dan atrial fibrilasi. Pasien dengan hipertensi mempunyai 

peningkatan resiko yang bermakna untuk penyakit koroner, stroke, penyakit arteri 

perifer, dan gagal jantung (Depkes, 2006). 

1. Gagal Jantung 

 Gagal Jantung adalah sindrom klinis yang disebabkan oleh ketidakmampuan 

jantung dalam memompa darah pada jumlah yang cukup bagi kebutuhan 

metabolisme tubuh. Gagal jantung dapat disebabkan oleh gangguan yang 

mengakibatkan terjadinya pengurangan pengisian vertikal (disfungsi 

diastolik) atau kontraktilitas miokardial (disfungsi sistolik) (Olson, 2004). 

2. Diabetes Mellitus 

Diabetes Mellitus adalah suatu gangguan kronis yang bercirikan 

hiperglikemia (glukosa darah terlampau meningkat) dan khususnya 

menyangkut metabolisme hidratarang (glukosa) didalam tubuh (Tjay dan 

Rahardja, 2009). 

3. Stroke 

Stroke adalah penurunan sistem syaraf utama secara tiba-tiba yang 

berlangsung selama 24 jam dan diperkirakan berasal dari pembuluh darah. 

Serangan iskemia sementara atau transient ischemic attacks (Tlas) adalah 

iskemi sistem syaraf utama menurun selama kurang dari 24 jam dan biasanya 

kurang dari 30 menit (Olson, 2004). 

4. Hiperlipidemia 

Hiperlipidemia adalah peningkatan salah satu atau lebih kolesterol, kolesterol 

ester, fosfolopid, atau trigliserid (ISO Farmakoterapi, 2008). 

5. Chronic Kidney Disease 

Gagal ginjal kronik adalah kondisi dimana terjadi kerusakan permanen pada 

ginjal. Ginjal tidak mampu melakukan fungsinya untuk membuang sampah 
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sisa metabolisme dalam tubuh, mempertahankan keseimbangan cairan, 

elektrolit, dan asam basa dalam tubuh. Gagal ginjal kronikdapat berkembang 

cepat yaitu dalam kurun waktu 2-3 bulan dan dapat pula berkembang dalam 

waktu yang sangat lama yaitu dalam kurun waktu 30-40 tahun (Levey et al., 

2009). 

 

2.2 Tinjauan Resep 

2.2.1    Definisi 

 Resep adalah permintaan tertulis dari seorang dokter, dokter gigi, dokter 

hewan kepada apoteker untuk menyiapkan dan atau membuat,meracik,serta 

menyerahkan kepada pasien (Syamsuni, 2006) 

1. Nama, alamat dan nomor izin praktik dokter, dokter gigi atau dokter 

hewan. 

2. Tanggal penulisan resep (inscriptio). 

3. Tanda R/ pada bagian kiri setiap penulisan resep (invocatio). 

4. Nama setiap obat dan komposisinya (praescriptio/ordonatio). 

5. Aturan pemakaian obat yang tertulis (signatura). 

6. Tanda tangan atau paraf dokter penulis resep sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku (subscriptio). 

7. Jenis hewan dan nama serta alamat pemiliknya untuk resep dokter hewan. 

8. Tanda seru dan/atau paraf dokter untuk resep yang melebihi dosis 

maksimalnya (Syamsuni, 2006) 

Menurut undang undang yang di bolehkan menulis resep ialah dokter 

umum, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter hewan. Bagi dokter umum dan 

dokter spesialis tidak ada pembatasan yaitu dokter gigi. Juga bagi dokter hewan 

ada pembatasan tapi bukan terletak pada jenis obatnya, melainkan pada 

penderitanya, dokter hewan hanya boleh menuliskan resep untuk keperluan hewan 

smata. (Zaman,2001) 
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2.3 Tinjauan Rumah Sakit 

2.3.1 Definisi 

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 diselenggarakan 

berasaskan pancasila dan didasarkan kepada nilai kemanusiaan, etika dan 

profesionalitas, manfaat, keadilan, persamaan hak dan anti diskriminasi, 

pemerataan, perlindungan dan keselamatan pasien, serta mempunyai fungsi sosial 

(Depkes, 2009). 

Pengaturan pelayanan rumah sakit bertujuan untuk : 

a. Mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan 

kesehatan. 

b. Memberikan perlindungan terhadap keselamatan pasien, masyarakat, 

lingkungan rumah sakit dan sumber daya manusia di rumah sakit. 

c. Meningkatkan mutu dan mempertahankan standar pelayanan rumah 

sakit. 

d. Memberikan kepastian hukum kepada pasien, masyarakat, sumber daya 

manusia rumah sakit, dan rumah sakit. 

Rumah sakit mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan 

perorangan secara paripurna. Untuk menjalankan tugas tersebut, rumah sakit 

mempunyai fungsi sebagai : 

a. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai 

dengan standar pelayanan rumah sakit. 

b. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan 

kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan 

medis. 

c. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam 

rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan. 

d. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi 

bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan 
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memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan (Depkes, 

2009). 

2.3.2    RSUD dr. Haryoto Lumajang. 

 RSUD dr. Haryoto lumajang terletak di jalan Basuki Rahmat No. 5 berdiri 

pada tahun 1955, sehingga sudah cukup memiliki banyak pasien. Di rumah sakit 

ini terdapat tempat tidur, dana ada juga beberapa ruangan-ruangan khusus seperti 

ruangan isolas, kamar bayi baru lahir dan ruangan ICU (Intensive Care Unit) 

RSU Dr. Haryoto Lumajang merupakan salah satu Rumah Sakit milik 

Pemprop Lumajang yang bermodel RSU, dikelola oleh  Pemerintah Kabupaten 

dan tercatat kedalam Rumah Sakit Kelas B. Rumah Sakit ini telah teregistrasi 

semenjak  28/01/2016 dengan Nomor Surat Izin  P2T/2/03.23/01/I/2014 dan 

Tanggal Surat Izin  30/01/2014 dari  Gubernur Jatim dengan Sifat  Tetap, dan 

berlaku sampai   30 January 2019. Setelah melakukan Metode AKREDITASI RS 

Seluruh Indonesia dengan proses  Pentahapan II (12 Pelayanan) akhirnya 

diberikan status  Lulus Akreditasi Rumah Sakit. RSU ini berlokasi di Jl. Basuki 

Rahmat No.5, Lumajang, Lumajang, Indonesia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


