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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Infark miokard akut (IMA) adalah nekrosis miokard akibat 

aliran darah ke otot jantung terganggu. Umumnya infark miokard 

akut didahului oleh adanya aterosklerosis pembuluh darah koroner 

(Arief, 2008). Infark miokard adalah nekrosis miokard yang 

berkembang cepat oleh karena ketidakseimbangan antara suplai dan 

kebutuhan oksigen otot-otot jantung (Fenton, 2009). Hal ini biasanya 

disebabkan oleh ruptur plak yang kemudian diikuti oleh 

pembentukan trombus oleh trombosit. Lokasi dan luasnya miokard 

infark bergantung pada lokasi oklusi dan aliran darah kolateral 

(Irmalita, 1996). Infark miokard akut juga dikenal sebagai serangan 

jantung. Serangan jantung dapat terjadi ketika aliran darah melalui 

satu atau lebih dari arteri koroner ke jantung berkurang, sehingga 

mengurangi suplai oksigen (Meg Tuipulotu, 2005). 

 Menurut laporan WHO, noncommunicable disease (NCD) 

merupakan penyebab kematian terbesar di dunia. Lebih dari 36 juta 

orang meninggal akibat NCD pada tahun 2008, terutama akibat 

penyakit kardiovaskular sebesar 48%, kanker sebesar 21%, penyakit 

pernapasan kronik sebesar 12% dan diabetes sebesar 3% (WHO, 

2011). Insiden dari infark miokard adalah 525.000 kejadian pertama 

per tahun dan 190.000 serangan berulang setiap tahun, dimana 

sekitar 15% meninggal karena infark akut (Rimawi, 2013). 
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Di Indonesia pada tahun 2008, prevalensi penyakit infark 

miokard akut merupakan penyebab kematian pertama, dengan angka 

mortalitas 400 orang untuk laki-laki dan 300 orang untuk perempuan 

(WHO, 2011). Direktorat Jendral Yanmedik Indonesia meneliti, 

bahwa pada tahun 2007, jumlah pasien penyakit jantung yang 

menjalani rawat inap dan rawat jalan di rumah sakit di Indonesia 

adalah 239.548 jiwa. Kasus terbanyak adalah panyakit jantung 

iskemik, yaitu sekitar 110,183 kasus. Case Fatality Rate (CFR) 

tertinggi terjadi pada infark miokard akut (13,49%) dan kemudian 

diikuti oleh gagal jantung (13,42%) dan penyakit jantung lainnya 

(13,37%) (Depkes, 2009). 

Beberapa faktor resiko yang dapat menyebabkan terjadinya 

IMA yaitu jenis kelamin, merokok, hipertensi, diabetes mellitus dan 

faktor genetik. IMA dibagi menjadi dua yaitu ST-segmen elevasi 

infark (STEMI) dan non ST-segmen elevasi infark (NSTEMI). ST-

segmen elevasi menunjukkan terjadinya penyumbatan pada arteri 

koroner oleh thrombus sehingga menyebabkan IMA. Pada non ST-

segmen elevasi terjadi penyumbatan arteri koronaria namun belum 

mengalami penyumbatan total sehingga belum tentu mengakibatkan 

kematian miokardial (Martini, 2001). 

Gejala yang umumnya dialami oleh pasien IMA berupa 

nyeri yang kuat dan menekan pada dada. Nyeri yang dirasakan pada 

dasarnya mirip dengan nyeri berupa angina pektoris, namun pada 

IMA umumnya nyeri tersebut lebih parah dan berlangsung lebih 

lama. Nyeri pada awalnya terjadi pada dada atau pada epigastrum, 

namun dapat menjalar pada lengan, abdomen, punggung, leher 
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bahkan mencapai rahang bagian bawah. Walaupun nyeri merupakan 

keluhan yang sering diajukan oleh pasien, namun tidak selalu 

demikian; sejumlah minimum 15-20 % infark miokard tidak nyeri 

(Braunwald, 1995; Antman, 2001). 

Terapi yang diberikan pada penderita IMA bertujuan untuk 

meminimalkan infark yang terjadi. mencegah terjadinya komplikasi, 

menghambat progresifitas iskhemia miokardium dan mencegah 

kematian. Upaya utama yang dilakukan adalah untuk segera 

mengembalikan aliran darah arteri koronaria yang mengalami 

penyumbatan (Stringer, 2002). Paradigma pengobatan atau strategi 

terapi medis penderita sindrom koroner akut berubah dan mengalami 

kemajuan pesat dengan adanya hasil-hasil penelitian mengenai 

patogenesis sindrom koroner akut dan petunjuk-petunjuk 

penatalaksanaan baru. Kemajuan pesat dalam terapi medis tersebut 

mencakup terapi untuk mengendalikan faktor risiko (terpenting statin 

untuk dislipidemia, obat antihipertensi terutama obat ACE Inhibitor, 

obat penghambat reseptor A-II), obat-obat baru antitrombotik, gagal 

jantung, dan aritmia (Depkes, 2006). 

Pada penelitian ini studi penggunaan obat pada terapi IMA 

difokuskan pada penggunaan obat golongan ACE Inhibitor. 

Pengobatan obat ini termasuk dalam secondary prevention pada 

terapi IMA. Obat golongan ACE Inhibitor diberikan untuk 

menghambat progresifitas kerusakan ventrikel kiri (Maimunah, 

2008). Obat-obat yang termasuk ACE Inhibitor ditetapkan dalam 

pengobatan pasien yang mengalami hipertensi dan gagal jantung 

(Ueda et al., 1998). ACE Inhibitor dianggap vasodilator paling sesuai 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI STUDI PENGGUNAAN ... DITA AYU FEBRIANTI



4 

 

 

untuk gagal jantung, karena dapat menurunkan resistensi arteri dan 

vena dengan mencegah peningkatan angiotensin II (vasokonstriktor) 

yang sering ditemukan pada gagal jantung. Curah jantung meningkat 

dan karena terjadi penurunan resistensi renovaskular, terjadi 

peningkatan aliran darah ginjal. Efek yang terakhir ini bersama 

dengan pelepasan aldosteron yang berkurang (angiotensin II 

merupakan stimulus untuk pelepasan aldosteron), meningkatkan 

ekskresi Na+ dan H2O, menurunkan volume darah, dan mengurangi 

aliran balik vena ke jantung (Neal, 2012). ACE Inhibitor mengurangi 

tahanan perifer dan dengan demikian mengurangi afterload, oleh 

karenanya sebagian besar pasien yang didiagnosis dengan gagal 

jantung direkomendasikan untuk menerima terapi ACE Inhibitor 

(Katzung, 2010). 

Penggunaan ACE Inhibitor pada pasien IMA sebaiknya 

diberikan dalam waktu kurang dari 24 jam, agar fungsi miokardium 

dapat tetap dipertahankan (Antman, 2005). Selanjutnya penggunaan 

dilanjutkan selama 4-6 minggu pada pasien tanpa kontraindikasi 

dengan ACE Inhibitor (Barron et al., 1998). ACE Inhibitor dimulai 

dengan dosis rendah dan dititrasi naik sampai dosis tertinggi yang 

dapat ditoleransi oleh pasien (Fletcher, 2007). Dosis Kaptopril yang 

digunakan yaitu 6,25-25 mg 2-3 kali sehari, yang ditingkatkan 

sampai maksimal 150 mg per hari (Hamid, 2009). 

Hasil penelitian dari GISSI-3, ISIS-4, dan Chinese Study 

menunjukkan bahwa pemberian ACE Inhibitor sejak hari pertama 

terjadi IMA dapat mengurangi resiko kematian (Van der Werf et al., 

2007). Pada penelitian yang dilakukan untuk mengetahui 
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penggunaan ACE Inhibitor setelah keluar dari rumah sakit pada 

pasien IMA, data pengobatan diperoleh dari 190.015 pasien IMA 

yang dikumpulkan dari 1.470 rumah sakit di rumah sakit Amerika 

Serikat menunjukkan bahwa peresepan ACE Inhibitor di rumah sakit 

meningkat dari 25,0% pada tahun 1994 menjadi 30.7% pada tahun 

1996 (Barron et al., 1998). 

Interaksi ACE Inhibitor dengan beberapa obat lainnya, yaitu 

antasida dapat mengurangi ketersediaan ACE Inhibitor. Obat anti-

inflamasi non-steroid dapat mengurangi efek vasodilator dari ACE 

Inhibitor. Diuretik hemat kalium, suplemen kalium atau pengganti 

garam yang rendah dengan kandungan kalium tinggi dapat 

memperburuk efek samping ACE Inhibitor yaitu hiperkalemia dan 

dengan demikian kombinasi ini harus dihindari. Jika urea atau serum 

kreatinin meningkat berlebihan, penghentian obat nefrotoksik secara 

bersamaan (misalnya, NSAIDs, siklosporin) harus dipertimbangkan. 

ACE Inhibitor dapat meningkatkan kadar plasma dari digoksin dan 

lithium. Dan untuk pasien yang memakai diuretik mungkin sangat 

sensitif terhadap efek vasodilator dari ACE Inhibitor (ESC, 2004). 

Dari banyaknya bukti yang menunjukkan manfaat 

penggunaan ACE Inhibitor pada terapi IMA serta Drug Related 

Problem (DRP) mendorong peneliti untuk mengetahui bagaimana 

penggunaan ACE Inhibitor pada terapi IMA dan permasalahan 

terkait penggunaan ACE Inhibitor sehingga dapat dilakukan 

manajemen terapi sebagai upaya dalam meningkatkan mutu 

pelayanan dan peningkatan kualitas hidup pasien.  
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1.2  Rumusan Masalah 

1. Bagaimana kajian penggunaan ACE Inhibitor yang 

meliputi regimentasi dosis, waktu pemberian, frekuensi 

pemberian dan lama penggunaan pada terapi IMA di 

RSUD Dr. Soetomo? 

2. Apa saja masalah terkait penggunaan ACE Inhibitor 

yang mungkin terjadi pada terapi IMA di RSUD Dr. 

Soetomo? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

1.3.1  Tujuan Umum 

Mengkaji penggunaan dan masalah terkait ACE Inhibitor 

yang terjadi pada terapi IMA di RSUD Dr. Soetomo. 

 

1.3.2  Tujuan Khusus 

1. Mengkaji penggunaan ACE Inhibitor pada terapi IMA yang 

meliputi regimentasi dosis, waktu pemberian, frekuensi 

pemberian dan lama penggunaan. 

2. Mengidentifikasi kemungkinan adanya Drug Related 

Problem (DRP) terkait efek samping dan interaksi obat. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Sebagai dasar pertimbangan kepada klinisi dan farmasis 

mengenai penggunaan ACE Inhibitor pada terapi IMA. 
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2. Data ini dapat digunakan sebagai pendahuluan untuk 

penelitian selanjutnya maupun referensi untuk penelitian 

terkait di masa yang akan datang. 
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