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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Penyakit kardiovaskular saat ini merupakan salah satu penyebab utama 

kematian di negara maju dan berkembang termasuk Indonesia (Depkes RI, 2006). 

Infark miokard adalah salah satu dari kelima manifestasi klinik dari penyakit 

jantung koroner, diantaranya angina pektoris stabil, angina pektoris tidak stabil, 

infark miokard, gagal jantung dan kematian mendadak (Mendis et al, 2011). 

Infark miokard adalah kematian sel-sel miokardium yang terjadi akibat 

kekurangan oksigen berkepanjangan. Hal ini terjadi setelah otot jantung 

mengalami iskemia yang tidak segera diatasi. Sel-sel miokardium akan mati 

setelah mengalami kekurangan suplai oksigen dalam darah selama sekitar 20 

menit (Corwin, 2009). 

Infark miokard terjadi karena adanya kerusakan sel nekrosis otot jantung 

akibat iskemia secara signifikan dan berkelanjutan. Hal ini merupakan manifestasi 

dari hubungan antara aterosklerosis dan penyakit jantung koroner. Infark miokard 

terjadi karena adanya obstruksi aliran darah akibat plak arteri koroner. Plak 

tersebut merupakan konsekuensi dari aterosklerosis. Penyakit jantung koroner 

dapat berhubungan dengan plak, baik yang stabil maupun tidak stabil. Pecahnya 

plak aterosklerosis dapat menyebabkan sindroma koroner dan infark miokard 

(Mendis et al, 2011). Plak tersebut dapat menumpuk di permukaan pembuluh 

darah, sehingga menyumbat aliran darah ke otot jantung . 

Pada tahun 2005, dari 58 juta angka kematian seluruh dunia, diperkirakan 

17 juta orang meninggal akibat penyakit kardiovaskular, diantaranya 7,6 juta 

kematian tersebut diakibatkan oleh penyakit jantung koroner (Mendis et al, 2011). 

Infark miokard adalah penyebab utama kematian tertinggi di seluruh dunia. 

Sekitar 450.000 orang di Amerika Serikat meninggal akibat penyakit 

kardiovaskular per tahun (Booloki and Askari., 2010). Sampai pada tahun 2006 

tercatat sebanyak 1,2 juta orang Amerika Serikat meninggal akibat IMA (Keeley 

& Hillis, 2007). Pada tahun 2008 sekitar 134.000 orang di Amerika Serikat 

meninggal karena IMA (Bhuyan et al, 2013) (Bhuyan et al, 2013). Dari data 
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Profil Kesehatan Indonesia (2011), prevalensi penyakit jantung di Indonesia 

sebesar 7,2%. Pada tahun 2002 dan 2003 angka kematian kasus (case fatality 

rate= CFR) infark miokard akut adalah yang tertinggi dibandingkan dengan 

penyakit-penyakit jantung lain yaitu 16,6% dan 14,1% (Delima dkk, 2009). 

Berdasarkan rekomendasi dari American College of Cardiology 

Foundation/American Heart Association dalam O’Gara (2013), tata laksana 

pasien dengan IMA selain diberikan terapi reperfusi, juga diberikan terapi lain 

seperti β-bloker (metoprolol tartrat dan carvedilol), ACE Inhibitor (Lisinopril, 

captopril, ramipril, trandolapril), ARB (valsartan), Statin (atorvastatin), Nitrat 

(nitrogliserin, isosorbide dinitrate) , CCB (amlodipin, diltiazem, nifedipin, 

verapamil), oksigen dan Analgesik (morfin, NSAID, COX2 Inhibitor).  

Obat-obat golongan nitrat merupakan terapi utama pada pasien dengan 

angina, infark miokard dan gagal jantung (Mochly-Rosen et al., 2011). Nitrat 

organik adalah vasodilator yang mengendurkan otot polos pembuluh darah 

dengan meniru efek nitrat oksida endogen. Degradasi enzimatik dari nitrat oksida 

melepaskan nitrat, yang dikombinasikan dengan kelompok thiol dalam 

endotelium pembuluh darah untuk membentuk nitrosothiol. Nitrosothiol ini akan 

mengaktifkan guanylate siklase, yang menghasilkan second messenger guanosin 

siklik monofosfat (cGMP). cGMP mengaktifkan protein kinase G, yang 

mengurangi ketersediaan intraseluler Ca
2+ 

dengan mekanisme kontraksi otot polos 

pembuluh darah, menyebabkan relaksasi dan vasodilatasi (McRobbie, 2012), 

sehingga dapat meningkatkan aliran darah ke jantung. 

Isosorbid dinitrat adalah obat golongan nitrat yang digunakan untuk 

mengobati dan mencegah angina atau nyeri jantung. Dalam tubuh, isosorbid 

dinitrat dikonversikan menjadi isosorbid mononitrat yang merupakan metabolit 

aktif. Golongan nitrat merupakan vasodilator pembuluh darah. Darah yang 

kembali dari tubuh dalam pembuluh darah harus dipompa oleh jantung melalui 

paru-paru dan arteri. Untuk menjalankan fungsinya, otot jantung harus 

memproduksi dan menggunakan energi yang membutuhkan oksigen. Pada infark 

miokard, suplai oksigen dalam darah menuju jantung tidak mencukupi. Golongan 

nitrat, termasuk isosorbid dinitrat memperbaiki keseimbangan antara aliran darah 

dan oksigen menuju jantung, dan kerja jantung tersebut dapat dikurangi dengan 
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melebarkan arteri dan vena. Pelebaran pembuluh darah ini menurunkan tekanan di 

arteri. Sebagai konsekuensinya, jantung bekerja lebih ringan dan memerlukan 

lebih sedikit darah dan oksigen (Ogbru, 2009). 

Terapi isosorbid dinitrat digunakan pada angina berat, dengan nyeri dada 

yang tidak dapat diatasi dengan pemberian nitrogliserin (Jhusuf et al, 2009). 

Penggunaan isosorbid dinitrat (ISDN) telah menunjukkan peningkatan parameter 

hemodinamik yang signifikan, kapasitas exercise, serta menghilangkan gejala 

gagal jantung tingkat sedang sampai berat. ISDN adalah satu-satunya vasodilator 

direct-acting yang menghasilkan penurunan takanan ventrikel kiri secara 

berkelanjutan, namun ISDN juga memiliki kemungkinan besar untuk 

mengaktivasi hormone endogen (Carbajal and Deedwania, 2003). Efek samping 

yang paling umum dari pemberian isosorbid dinitrat adalah sakit kepala, pusing, 

lelah atau lemah, flushing dan jantung berdetak cepat (Allen, 2012). 

Efek samping dari ISDN sebagian besar tergantung dari dosis yang 

diberikan dan sebagian besar reaksinya dikarenakan oleh aktivitas ISDN sebagai 

vasodilator. Sakit kepala, yang terkadang bisa parah, adalah efek samping yang 

paling sering dilaporkan. Sakit kepala dapat kambuh pada pemberian dosis harian, 

terlebih pada dosis tinggi. Rasa pusing yang dirasakan terkadang disebabkan oleh 

perubahan tekanan darah yang mungkin terjadi. Hipotensi jarang terjadi, tetapi 

pada beberapa pasien mungkin terjadi cukup parah untuk menjamin 

diberhentikannya terapi. Syncope, crescendo angina, dan rebound hipertensi 

pernah dilaporkan, tetapi jarang terjadi (Anonim, 2012). 

Untuk itu akan diteliti penggunaan isosorbid dinitrat (ISDN) pada pasien 

infark miokard akut (IMA) yang dilakukan di RSUD Sidoarjo karena rumah sakit 

tersebut merupakan salah satu rumah sakit yang ternama di Sidoarjo. Sehingga 

diharapkan banyaknya kasus infark miokard akut yang terjadi di RSUD Sidoarjo 

dapat memenuhi jumlah sampel untuk dilakukannya penelitian ini. 

1.2. Rumusan Masalah 

Bagaimanakah pola penggunaan isosorbid dinitrat (ISDN) meliputi dosis, 

cara/aturan penggunaan pada pasien IMA? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

1.3.1. Tujuan Umum 

Mengetahui pola penggunaan pada terapi IMA untuk meningkatkan mutu 

pelayanan pada pasien. 

1.3.2. Tujuan Khusus 

Mengetahui terapi isosorbid dinitrat (ISDN) terkait dosis, rute, efek samping 

dan interaksi pada pasien IMA. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Bagi Rumah Sakit 

1. Sebagai bahan masukan bagi Komite Medik Farmasi dan Terapi di 

RSUD Sidoarjo. 

2. Sebagai data awal DUS (Drug Utility Study) yang bermanfaat untuk 

instalasi farmasi berkaitan dengan pengadaan obat. 

Bagi Peneliti 

1. Memberikan informasi tentang pola penggunaan isosorbid dinitrat 

(ISDN) sebagai terapi IMA sebagai upaya untuk meningkatkan mutu 

pelayanan dan outcome yang diperoleh pasien IMA di RSUD Sidoarjo. 

2. Mengetahui penatalaksanaan terapi pengobatan terhadap outcome pada 

pasien IMA sehingga farmasis dapat memberikan asuhan kefarmasian 

dengan bekerja sama dengan klinisi lainnya.  

 
 
 
 
 

 


