
 
 

vii 
   

RINGKASAN 

 

STUDI PENGGUNAAN VASODILATOR NITRAT 
PADA PASIEN JANTUNG KORONER 

(Penelitian dilakukan di Instalasi Rawat Jalan Jantung dan Vaskular 
RSUD Dr. Soetomo Surabaya) 

 

Kuni Wardatul Fadhilah 

Penyakit Jantung Koroner (PJK) merupakan kelainan pada jantung 
yang ditandai adanya penyempitan atau obstruksi arteri koroner karena 
adanya penumpukan kolesterol dalam dinding arteri (aterosklerosis), 
sehingga menyebabkan kurangnya pasokan oksigen dan menghambat aliran 
darah ke otot jantung (miokardium). Obat-obat yang digunakan pada terapi 
PJK bertujuan untuk mengurangi atau mencegah gejala angina yang dapat 
mengganggu aktivitas penderita serta untuk mencegah munculnya 
komplikasi pada PJK seperti infark miokard, aritmia, dan gagal jantung 
sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup penderita. 

Penggunaan vasodilator nitrat merupakan salah satu terapi pada 
PJK yang dapat digunakan untuk mengatasi serangan atau nyeri angina 
yang merupakan salah satu gejala dari PJK. Tujuan dari penelitian ini 
adalah mengetahui pola penggunaan vasodilator nitrat pada pasien Jantung 
Koroner di Instalasi Rawat Jalan Jantung dan Vaskular RSUD Dr. Soetomo 
Surabaya meliputi jenis, dosis, dan rute obat vasodilator nitrat serta 
kemungkinan terjadinya Drug Related Problems yang terkait dengan 
penggunaan vasodilator nitrat. 

Penelitian dilakukan dengan metode cross sectional random 
sampling secara observasional dan prospektif terhadap Data Medik 
Kesehatan (DMK)  pasien PJK di instalasi rawat jalan Jantung dan Vaskular 
RSUD Dr.Soetomo Surabaya periode Maret sampai Mei 2014. Dari hasil 
penelitian ini diperoleh data pasien dengan diagnosis PJK sejumlah 36 
pasien. 

Jenis vasodilator nitrat yang digunakan pada pasien jantung koroner 
selama penelitian yaitu nitrogliserin lepas lambat pada 2 pasien (5,56%) dan 
ISDN pada 34 pasien (94,44%). Penggunaan nitrogliserin lepas lambat atau 
ISDN bertujuan untuk menanggulangi maupun mencegah serangan angina 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI STUDI PENGGUNAAN ...KUNI WARDATUL FADHILAH



 
 

viii 
   

yang mungkin terjadi karena adanya pemicu serangan seperti aktivitas yang 
berlebihan. 

Terapi vasodilator nitrat terbanyak yang digunakan pada pasien 
PJK adalah ISDN sublingual 5 mg (69,44%). ISDN merupakan sediaan 
nitrat yang  memiliki durasi kerja ISDN berkisar antara 1 sampai 2 jam 
sedangkan durasi kerja nitrogliserin sublingual hanya berkisar antara 20-30 
menit. Karena alasan inilah ISDN digunakan sebagai terapi profilaksis PJK 
untuk mengatasi angina. Rute sublingual dipilih untuk menghindari 
terjadinya FPE (first pass effect) yang dapat menyebabkan bioavaibilitasnya 
hanya sekitar 29% dan protein plasma kurang lebih 30% saat ISDN 
diberikan melalui rute oral. 

Adapun DRP yang ditemukan adalah rute penggunaan yang salah 
yaitu penggunaan secara oral tablet sublingual, efek samping  seperti pusing 
dan sakit kepala (19,45%), ketidakpatuhan pasien yang berkaitan dengan 
ketidaksesuaian dosis, dan interaksi obat potensial. 

Kesulitan dalam penelitian ini disebabkan oleh beberapa faktor, 
antara lain kurang lengkapnya data klinik, data laboratorium, data 
pengobatan dan kondisi pasien pada rekam medis pasien, waktu penelitian 
yang singkat serta sulit dalam melakukan wawancara terhadap pasien. 
Selain itu, penulisan resep untuk pasien terkadang masih berbeda dengan 
penggunaannya, misalnya penggunaan obat vasodilator nitrat (ISDN) yang 
digunakan hanya saat nyeri dada tidak tertulis secara jelas di resep. 
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