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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sirosis hati merupakan dampak dari penyakit hati kronis yang ditandai 

dengan parenkim hati mengalami kerusakan (Nurdjanah, 2009). Sirosis hati 

merupakan stadium akhir dari penyakit hati kronis yang menyebabkan fibrosis 

sehingga terjadi penurunan fungsi dan perubahan pada bentuk serta struktur hati. 

Terjadi gangguan pada pembuluh darah dan aliran darah vena portal, akhirnya 

menyebabkan hipertensi portal (Amalina & Kriswiastiny, 2015). Penyakit hati 

yang progresif yang ditandai dengan adanya fibrosis yang disebabkan oleh 

kerusakan hati kronis disebut juga dengan sirosis hati. Fibrosis hati dapat merusak 

fungsi hati dan menyebabkan perubahan secara sruktural sehingga terjadi 

hipertensi portal. Selama terjadinya penyakit hati kronis, kematian sel hepatosit 

menyebabkan peradangan yang mengarah ke fibrosis. Selain itu, hilangnya fungsi 

dari hepatosit mengakibatkan kemampuan fungsi hati seperti memetabolisme 

bilirubin dan mensitesis protein berkurang (Poordad, 2015). 

Menurut WHO tahun 2011 pasien di dunia meninggal akibat penyakit 

sirosis hati sebanyak 783.000 orang. Penyakit ini sebagian besar disebabkan oleh 

penyalahgunaan alkohol dan infeksi virus hepatitis. Berdasarkan South East Asia 

Regional Office (SEARO) pada tahun 2011 terdapat sekitar 5,6 juta orang di Asia 

Tenggara merupakan pembawa hepatitis B sedangkan 480.000 orang pembawa 

hepatitis C (Amalina & Kriswiastiny, 2015). Di Indonesia, sebanyak 57% 

didiagnosa mengidap penyakit sirosis hati akibat infeksi virus hepatitis B dan C, 

sedangkan hepatitis akibat penyalahgunaan alkohol lebih jarang terjadi bila 

dibandingkan dengan negara-negara barat. Berdasarkan data Depkes RI di 

Indonesia pada 2004, terdapat 9.441 penderita sirosis hati yaitu 0,4% yang 

merupakan penyebab kematian ke 21 dari 50 penyebab kematian, dengan jumlah 

kematian sebanyak 1.336 orang. Di indonesia, angka kejadian sirosis lebih banyak 

diderita oleh laki-laki dibandingkan dengan perempuan. Secara klinis di dapatkan 

hasil 819 pasien sirosis hati (72,7%), pria dan wanita memiliki perbandingan 2,2 : 

1. Angka kematian akibat penyakit sirosis dapat digolongkan tinggi di Indonesia, 
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tingginya angka kematian pasien sirosis hati mungkin karena timbulnya 

komplikasi salah satunya adalah hipertensi portal (Waleleng & Wantania, 2015). 

Etiologi terjadinya sirosis hati didasarkan pada riwayat klinis, serologi, 

biokimia dan histologi. Sirosis hati diklasifikasikan menjadi hepatitis B kronis 

(CHB), hepatitis C kronis (CHC) dan alkohol. Pasien sirosis hati karena alkoholik 

didiagnosis jika mengonsumsi lebih dari 20 unit alkohol per minggu untuk pria 

dan untuk wanita mengonsumsi 14 unit alkohol per minggu (Chang, et al., 2015). 

Penyebab utama terjadinya sirosis hati di negara barat adalah karena infeksi virus 

hepatitis C dan alkohol, sedangkan penyebab utama sirosis hati di Indonesia 

karena Hepatitis B (40%-50%) dan hepatitis C (30%-40%) (Lovena et al., 2017). 

Hipertensi portal merupakan patofisiologi penting dari sirosis hati, yang 

dapat menyebabkan peningkatan resiko kematian pada pasien sehingga terjadi 

komplikasi yang sangat merugikan berasal dari obstruksi portal aliran darah 

seperti sirosis atau penyumbatan pembuluh darah. Pada sirosis hati, terjadi 

peningkatan resistensi pembuluh darah intrahepatik ke aliran portal yang 

meningkatkan tekanan portal dan mengarah ke hipertensi portal. Setelah 

hipertensi berkembang, akan mempengaruhi vaskuler ekstrahepatik dalam 

sirkulasi splanknik dan sistemik, sehingga terjadi pembentukan pembuluh 

kolateral dan vasodilatasi arteri, akibatnya varises esofagus berkembang (Iwakiri, 

2014). 

Untuk mengatasi terjadinya varises esofagus yang berakibat pada 

hematemesis dan atau melena, maka tekanan portal dapat diturunkan dengan 

pemberian profilaksis utama yaitu golongan nonselektif β-bloker (NSBB). 

Golongan ini dapat mengurangi tekanan portal dengan cara mengurangi aliran 

vena portal melalui dua mekanisme yaitu penurunan cardiac output dan penurunan 

aliran darah splanknikus. (Wells et al., 2015). 

Tekanan portal dapat diturunkan dengan diberikan derivat vasopresin, 

somatostatin dan analog somatostatin long-acting, non selektif β-bloker dan 

kombinasi dengan vasodilator, dan carvedilol. NSBB terdiri dari propranolol, 

nadolol dan timolol. Nadolol berdasarkan laporan dari sebuah studi yaitu pada 

perdarahan kecil, dapat mencegah terjadinya pertumbuhan varises dan perdarahan 

pertama (Sarin et al., 2013). Namun nadolol juga secara signifikan dapat 
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memperburuk sensitifitas insulin, glikemia, dan indeks disposisi pada pasien 

dengan sirosis hati. Temuan ini mungkin memiliki kaitan secara klinis yang 

signifikan karena sirosis telah dikaitkan dengan peningkatan prevalensi diabetes 

(Lee et al., 2016) sedangkan propranolol merupakan terapi untuk hipertensi portal 

kronis, pemberian propranolol secara oral pada dosis dapat mengurangi denyut 

jantung sekitar 25% dan penurunan tekanan vena portal yang berkelanjutan pada 

pasien. Selain itu, NSBB memiliki harga yang murah, aman, dan mengurangi 

risiko semua komplikasi utama yang terkait dengan hipertensi portal. Efek 

menguntungkan dari NSBB adalah mengurangi aliran azygos, tekanan varises dan 

dapat mengurangi risiko translokasi bakteri. Pasien yang menjalani terapi jangka 

panjang dengan NSBB menunjukkan respon hemodinamik yang baik yang 

merupakan indikator kuat perlindungan dari perdarahan varises pertama 

(Berzigotti, 2014). 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Wang et al., 2017, sebanyak 91 

pasien hipertensi portal pada pasien sirosis menerima terapi kombinasi RAAS 

(renin-angiotensin-aldosteron system) dengan nonselektif β-bloker (propranolol) 

dan pemberian secara monoterapi nonselektif β-bloker (propranolol), pasien 

memiliki umur rata-rata 52,2 tahun 70% pasien merupakan laki-laki. Kombinasi 

propranolol diberikan (2 × 40 mg) po dan spironolakton 100 mg setiap hari, 

sedangkan monoterapi propranolol diberikan (2 × 40 mg) po dan tablet plasebo. 

Dilakukan studi setelah 2-3 bulan perawatan dan didapatkan hasil kombinasi 

RAAS dan nonselektif β-bloker dapat mengurangi hipertensi portal dan MAP 

ketingkat yang lebih signifikan dari pada monoterapi nonselektif β-bloker. 

Namun, kedua terapi tersebut dapat mengurangi denyut jantung ke tingkat yang 

sama. 

Berdasarkan penelitian oleh Kim et al., 2014, sebanyak 53 pasien sirosis 

hati dengan hipertensi portal, secara klinis diacak untuk menerima terapi 

kombinasi candesartan dan propanolol sebanyak 26 pasien dengan penggunaan 

obat monoterapi propranolol sebanyak 27 pasien. Sebelum dan setelah 3 bulan 

pemberian obat akan dilihat HVPG (Hepatic Venous Pressure Gradient). 

Candesartan diberikan setiap hari untuk semua pasien dengan propranolol yaitu 8 

mg dan pemberian propranolol dengan dosis awal (1 × 40 mg) po ditingkatkan 40 
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mg setiap hari sampai dosis maksimum 360 mg. Dalam penelitian ini, terapi 

kombinasi candesartan dan propranolol menunjukkan penurunan yang signifikan 

dalam HVPG setelah 3 bulan terapi, namun tingkat respon monoterapi propnaolol 

lebih baik. 

Berdasarkan data di atas, dilakukan penelitian pada obat propranolol untuk 

mengetahui pola penggunaan obat kepada pasien hipertensi portal yang 

merupakan obat golongan nonselektif β-bloker maka akan dilakukan penelitian 

tentang obat tersebut sehingga dapat mencapai efek terapeutik yang maksimal, 

yang akan dilaksanakan di RSUD Sidoarjo. Hasil dari penelitian yang dilakukan 

sangat berguna bagi para farmasis sebagai sumber informasi dalam meningkatkan 

mutu pelayanan kepada pasien sirosis hati dengan hipertensi portal. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana pola penggunaan obat propranolol pada pasien sirosis hepatis 

dengan hipertensi portal di RSUD Sidoarjo? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Mengetahui pola penggunaan obat propranolol pada pasien sirosis hepatis 

dengan hipertensi portal di RSUD Sidoarjo. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Mengetahui pola penggunaan propranolol pada pasien hipertensi portal yang 

terdiri dari pemberian dosis, rute, lama pemberian, dan frekuensi berdasarkan data 

klinik dan data laboratorium. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Bagi Peneliti 

Diharapkan dapat memambah wawasan peneliti untuk menerapkan ilmu, 

memberikan informasi yang baik dan benar terkait penggunaan obat dan 

mengetahui penatalaksaan terapi farmakologi pada pasien hipertensi portal. 
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1.4.2 Bagi Institusi Kesehatan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi institusi kesehatan 

sebagai masukan dan pertimbangan dalam menyikapi masalah apabila terjadi 

resistensi pada obat terutama pada pasien hipertensi portal. 

1.4.3 Bagi Instalasi Terkait 

Memberikan informasi terkait pengobatan pasien hipertensi portal dengan 

tepat, yaitu tepat dalam indikasi, pasien, obat, dan dosis. 

1.4.4 Bagi Masyarakat 

Dapat menginformasikan pada masyarakat luas tentang bagaimana cara 

penggunaan obat secara baik dan benar. 


