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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Undang – Undang RI Nomor 13 Tahun 1998 tentang 

kesejahteraan usia lanjut, menetapkan bahwa batasan umur usia 

lanjut di Indonesia adalah 60 tahun ke atas. Jumlah penduduk usia 

lanjut di Indonesia diperkirakan akan mengalami peningkatan. Pada 

tahun 2000 jumlah penduduk usia lanjut adalah 7,18% dan pada 

tahun 2010 meningkat hingga 9,77% yaitu mencapai 24 juta jiwa, 

sedangkan pada tahun 2020 diperkirakan jumlah usia lanjut dari total 

penduduk Indonesia mencapai 11,34% yaitu sekitar 40 juta jiwa 

(Abikusno et al., 2010). 

 Usia lanjut cenderung memiliki minimal satu penyakit kronis 

(Starner et al., 2008). Dalam periode sepuluh tahun terakhir antara 

tahun 1999 – 2000 dan 2009 – 2010 di Amerika, penyakit kronik 

yang sering pada usia lanjut berupa penyakit hipertensi, jantung 

koroner, diabetes, kanker, stroke, bronkitis, emfisema, asma, dan 

penyakit ginjal (Freid et al., 2012). Prevalensi hipertensi dengan 

diabetes meningkat dari 9% menjadi 15% (Freid et al., 2012). 

Diabetes dan hipertensi merupakan dua penyakit kronis dengan 

prevalensi tinggi pada populasi usia lanjut (Hassing et al., 2004). 

Pada pasien yang terkena diabetes mellitus, tingginya kadar glukosa 

dalam tubuh mengakibatkan glikosilasi secara luas pada tubuh. 

Glikosilasi pada membran glomeruler menyebabkan nefropati karena 

glomerular sclerosis. Terjadinya nefropati mengakibatkan hipertensi 

dan penyakit vaskular. Resistensi insulin dan hiperinsulinemia pada 

penderita diabetes juga mengakibatkan terjadinya hipertensi karena 
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insulin memiliki beberapa aksi dalam meningkatkan tekanan darah 

melalui peningkatan retensi natrium pada ginjal dan meningkatkan 

aktivitas vasokonstriktor simpatis (Greene et al., 2000). Selain itu, 

disfungsi endotel terjadi karena hiperglikemia pada pasien diabetes 

mellitus mengakibatkan penurunan nitric oxide (NO) yang bekerja 

melawan vasokonstriksi (Williams, 2003). Hipertensi memperkuat 

peningkatan risiko komplikasi makrovaskular dan mikrovaskular 

(Pacheco et al., 2002). Oleh sebab itu, diperlukan kontrol tekanan 

darah pada pasien hipertensi dengan diabetes mellitus.  

 Penderita usia lanjut memerlukan perhatian dalam melakukan 

terapi hipertensi. Perubahan terkait usia pada fungsi dan komposisi 

tubuh memerlukan penyesuaian dosis dan pemilihan obat yang 

sesuai untuk usia lanjut (Turnheim, 2003). Dosis awal penggunaan 

antihipertensi khususnya diuretik, ACEI, dan ARB pada pasien usia 

lanjut dimulai dari dosis yang rendah dan dititrasi untuk 

meminimalkan risiko hipotensi (Starner et al., 2008). Perubahan 

fisiologis pada usia lanjut mempengaruhi farmakokinetika obat 

dalam distribusi obat, metabolisme obat, eliminasi obat dan 

keseimbangan cairan tubuh. Pada usia lanjut terjadi perlambatan 

dalam pengosongan lambung dan menurunnya gerakan peristaltik 

namun jumlah obat yang terabsorpsi tidak terpengaruh (Midlöv et 

al., 2009). Fungsi ginjal berperan penting pada proses eliminasi obat 

tetapi ketidakmampuan untuk mengekskresikan obat pada pasien 

usia lanjut mengakibatkan peningkatan risiko akumulasi obat dan 

reaksi obat yang merugikan (Midlöv et al., 2009). Pengaruh lain dari 

perubahan fisiologis usia lanjut adalah perubahan farmakodinamika, 

antara lain down-regulation reseptor β-adrenergik dan penurunan 

respon pada stimulasi β-adrenergik (Midlöv et al., 2009). Selain itu, 
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terjadi penurunan mekanisme homeostatis pada usia lanjut termasuk 

respon terhadap penurunan tekanan darah (Turnheim, 2003). 

 Berdasarkan Eighth Joint National Committee on the 

Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood 

Pressure (JNC 8) tahun 2014, tekanan darah yang dianjurkan untuk 

pasien hipertensi dengan diabetes adalah <140/90 mmHg. Terapi 

hipertensi dengan diabetes mellitus secara farmakologi dapat 

dilakukan dengan pemberian antihipertensi yang terbagi dalam 

beberapa golongan yaitu penghambat enzim konversi angiotensin 

(ACEI), penghambat reseptor angiotensin (ARB), antagonis kalsium 

(CCB), diuretik, dan β-blocker (Aronow et al., 2011).  

 Terapi ACEI atau ARB banyak terpilih pada pasien dengan 

diabetes mellitus dan hipertensi karena secara farmakologis kedua 

obat tersebut memiliki efek renoprotektif sebagai hasil dari 

vasodilatasi arteriol eferen pada ginjal (Saseen dan Maclaughlin, 

2008). ACEI atau ARB dapat meningkatkan sensitivitas insulin 

melalui pengurangan vasokonstriksi yang dimediasi angiotensin II 

atau peningkatkan vasodilator seperti bradikinin, prostaglandin atau 

NO (Blackburn dan Wilson, 2006). Risiko hipotensi dapat terjadi 

pada pasien usia lanjut yang menggunakan ACEI atau ARB (Saseen 

dan Maclaughlin, 2008). Penggunaan ACEI tidak memiliki efek 

yang merugikan pada profil gula darah dan memiliki kemampuan 

untuk melindungi efek toksik pada vaskular dan ginjal (Derosa et al, 

2003). ACEI banyak digunakan untuk terapi pertama pada pasien 

usia lanjut (Blicklé, 2005). Efek samping yang sering timbul akibat 

penggunaan ACEI seperti lisinopril adalah batuk kering (Malacco et 

al., 2004). Selain itu, efek samping lain ACEI adalah hipotensi dan 

hiperkalemia dapat timbul pada pasien gangguan ginjal (Aronow et 
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al., 2011). Golongan ARB digunakan sebagai terapi utama dan 

alternatif pada pasien usia lanjut dengan diabetes mellitus yang tidak 

dapat menoleransi ACEI (Aronow et al., 2011). Antihipertensi 

golongan ARB seperti irbesartan dapat mengurangi perkembangan 

mikroalbuminuria (Ruilope,  2003).  

 Apabila dibandingkan dengan golongan lain (diuretik, ACEI 

atau ARB) CCB mampu menurunkan secara cepat tekanan darah 

(Blicklé, 2006). Efek merugikan yang sering terjadi akibat 

penggunaan CCB adalah hipotensi ortostatik yang meningkatkan 

risiko pusing dan jatuh pada usia lanjut (Aronow et al., 2011). 

Edema dapat terjadi akibat penggunaan CCB seperti amlodipin 

(Malacco et al., 2003). Antihipertensi golongan lain adalah diuretik 

yang efektif dalam mencegah komplikasi penyakit kardiovaskular 

(Makowsky et al., 2012). Tetapi penggunaan diuretik pada usia 

lanjut dapat mengakibatkan dehidrasi dan koma hiperosmolar serta 

hipotensi ortostatik (Blicklé, 2005). Tiazid dosis rendah tidak 

meningkatkan gula darah puasa secara bermakna (Mukete, 2013).  

Diuretik tiazid dapat berinteraksi dengan antidiabetes yaitu golongan 

sulfonilurea yang dapat mengakibatkan penurunan efek hipoglikemik 

dari sulfonilurea (Bailie et al., 2004). Sedangkan golongan β-blocker 

memiliki risiko gagal jantung dan hipoglikemik yang tidak disadari 

pada pasien dengan insulin (Blicklé, 2005). Adanya insulin dalam 

penggunaan β-blocker menyebabkan perpanjangan efek 

hipoglikemik dengan menutupi gejala hipoglikemik yaitu takikardi 

(Bailie et al., 2004). 

 Beberapa kondisi yang menyertai pasien usia lanjut 

diantaranya perubahan fisiologis dan penyakit penyerta. Polifarmasi 

juga umum ditemui pada pasien usia lanjut, dimana rata-rata pasien 
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usia lanjut menerima lebih dari enam macam obat (Aronow et al., 

2011). Hal tersebut mengakibatkan pasien usia lanjut dapat 

mengalami masalah terkait obat. Agar tercapai keberhasilan terapi,  

diperlukan pertimbangan untuk memilih dan menetapkan dosis serta 

cara penggunaan obat. Oleh karena itu, dilakukan suatu penelitian 

terkait penggunaan antihipertensi pada pasien usia lanjut dengan 

penyakit hipertensi dan diabetes mellitus. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana penggunaan antihipertensi pada pasien usia lanjut 

dengan penyakit hipertensi dan diabetes mellitus di Poli Geriatri 

RSUD Dr. Soetomo Surabaya? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

1.3.1  Tujuan Umum 

 Mengkaji penggunaan antihipertensi pada pasien usia lanjut 

dengan penyakit hipertensi dan diabetes mellitus di Poli Geriatri 

RSUD Dr. Soetomo Surabaya. 

 

1.3.2 Tujuan Khusus 

(1) Mendeskripsikan jenis, dosis, aturan dan rute pemakaian 

antihipertensi pada pasien usia lanjut dengan penyakit hipertensi 

dan diabetes mellitus. 

(2) Mengkaji kaitan antara terapi antihipertensi dengan profil 

tekanan darah pasien. 

(3) Mengidentifikasi masalah terkait penggunaan antihipertensi pada 

pasien usia lanjut dengan penyakit hipertensi dan diabetes 

mellitus. 
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1.4   Manfaat Penelitian 

1.4.1 Bagi Ilmu Pengetahuan 

 Memberi gambaran mengenai pemilihan dan penggunaan 

antihipertensi pada pasien usia lanjut dengan penyakit hipertensi dan 

diabetes mellitus sehingga dapat digunakan sebagai sumber 

informasi penelitian lanjutan. 

 

1.4.2 Bagi Institusi 

 Sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi bagi apoteker dan 

tenaga kesehatan lain dalam meningkatkan kualitas pelayanan 

kesehatan dalam mencegah masalah terkait penggunaan 

antihipertensi pada pasien usia lanjut dengan penyakit hipertensi dan 

diabetes mellitus. 
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