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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sirkulasi koroner terdiri dari arteri koroner, mikrosirkulasi dan pembuluh darah 

koroner. fungsinya adalah untuk memasok oksigen dan nutrisi ke miokardium dan 

mengeluarkan karbondioksida dan hasil dari metabolisme. Pentingnya fungsi ini 

dicontohkan oleh fakta bahwa 50% atau lebih penurunan suplai darah ke miokardium 

dapat menyebabkan kematian sel. Dengan demikian, tidak mengherankan, disfungsi 

sirkulasi koroner dapat menyebabkan terjadinya morbiditas dan mortalitas yang 

signifikan (Beltrame et al., 2012). 

Infark miokard akut adalah penyakit jantung yang terjadi karena kematian 

jaringan otot jantung atau nekrosis yang di awali dengan iskemik. Infark miokard 

merupakan salah satu dari penyakit jantung koroner. Karena terjadinya obstruksi pada 

pembuluh darah yang disebabkan oleh plak aterosklerosis. Penyakit jantung koroner 

biasanya berhubungan dengan plak yang stabil maupun tidak stabil. Dimana plak 

yang tidak stabil ditandai dengan terjadinya peradangan pada pembuluh darah 

vaskuler dilokasi plak berada. Ditempat tersebut kemungkinan terjadi ruptur, pecahan 

atau hancurnya plak trombosis atau platelet yang dapat terakumulasi pada bagian plak 

yang aktif dan menghalangi aliran darah sehingga terjadi obstruksi yang 

menyebabkan angina tidak stabil. Pecahnya atau ruptur plak pada pembuluh darah 

biasanya menyebabkan iskemik yang berujung pada terjadinya infark miokard akut 

(Mendis et al., 2011).   

Dalam masyarakat, CAD (coronary artery disease) merupakan penyebab 

kematian yang paling sering terjadi di dunia. Lebih dari sekitar 6 juta di setiap 

tahunya terhitung berkisar 12,8% mengalami kematian. Dimana setiap 6 laki – laki 

dan 7 perempuan meninggal karena infark miokard. Rata – rata dari 100.000 kasus  

STEMI (ST-elevasi miokard infarction) menurun pada tahun 1997 hingga 2005 yaitu 

dari 121 kasus menjadi 77 kasus sedangkan pada rentang tahun yang sama NSTEMI 
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(Non-ST-elevasi miokard infarction) meningkat dari 126 menjadi 132 kasus (Steg et 

al., 2012). 

Di Indonesia rata – rata kematian akibat penyakit jantung meningkat setiap tahun, 

yaitu mencapai 30% pada tahun 2004, jika dibandingkan dengan tahun 1975 hanya 

sebesar 5%. Data ini berdasarkan National Health Survey Indonesia, yang telah 

disahkan oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia, menunjukan bahwa 

cardiovaskular merupakan salah satu penyebab kematian di Indonesia (Dharma et al., 

2012). 

Tujuan terapi pada pasien infark miokard akut (IMA) yaitu untuk menurunkan 

angka kematian akibat penyakit jantung, meningkatkan kualitas hidup pasien dengan 

menstabilkan plak, memperbaiki keseimbangan suplai oksigen dan meningkatkan 

pasokan oksigen dengan melebarkan pembuluh darah atau aliran darah (reperfusion) 

(Brunton et al., 2006; DiPiro et al., 2008) 

Bedasarkan rekomendasi dari Patrick dalam tata laksana pasien dengan STEMI 

selain diberikan terapi reperfusi, juga diberikan terapi lain seperti β-bloker 

(metoprolol tartrat dan carvedilol), ACE Inhibitor (Lisinopril, captopril, ramipril, 

trandolapril), golongan ARB (angiotensin reseptor bloker) (valsartan, losartan), 

golongan Statin (simvastatin, atorvastatin), Nitrat (isosorbide dinitrate, nitrogliserin), 

CCB (calsium chanel bloker), oksigen dan Analgesik (morfin, NSAID, COX2 

Inhibitor) (O’gara et al, 2012). 

Terapi infark miokard akut (IMA) dengan mengggunakan antiplatelet dan 

antikoagulan merupakan pilihan paling aman dan efektif (Schulz et al., 2014). Karena 

antiplatelet dapat mengurangi terjadinya reinfark dan efek samping yang timbul tidak 

terlalu besar (Ksouda et al., 2011). Klopidogrel merupakan salah satu antiplatelet 

yang bekerja dengan cara menghambat Adenin 5’ difosfat (ADP) (Matezky et al., 

2004).  

Klopidogrel adalah derivat dari thynopiridin yang mirip dengan tiklopidin dalam 

struktur kimia dan fungsi. Klopidogrel diindikasikan untuk pencegahan sekunder 

pada pasien dengan aterosklerosis, penyakit arteri koroner dan vaskular serebral. 

Studi CAPRIE menunjukkan bahwa klopidogrel memiliki khasiat / rasio keamanan 
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yang menguntungkan dan memberikan penurunan resiko 8,7%  untuk kejadian 

thrombosis, lebih daripada acetylsalicylate (Aspirin) dan lebih aman daripada 

tiklopidin. Selain itu, beberapa studi klinis lainnya menunjukkan bahwa klopidogrel 

mampu mengurangi tingkat kejadian / peristiwa tromboemboli pada pasien dengan 

infark miokard, stroke, atau penyakit arteri perifer dibandingkan dengan aspirin 

(Ksouda et al., 2011). 

Klopidogrel dengan dosis 75 mg dapat menghasilkan 35% - 60%  hambatan 

terjadinya aggregasi platelet baik orang normal maupun  pasien penderita penyakit 

koroner (Matezky et al., 2004). Klopidogrel yang dikenal sebagai obat antiplatelet 

berbentuk sediaan oral digunakan dalam pengobatan penyakit arteri koroner, penyakit 

pembuluh darah perifer dan penyakit serebrovaskular (Cakar et al., 2012).  

Klopidogrel sebagai antiplatelet memiliki efektifitas yang baik dalam mengatasi 

komplikasi iskemik namun juga memiliki reaksi efek samping mulai dari ringan 

sampai yang serius, efek samping yang paling umum dari klopidogrel yaitu 

perdarahan gastrointestinal, diare, ruam, dan gatal-gatal. Beberapa efek samping yang 

serius, seperti perdarahan intrakranial, neutropenia dan trombotik trombositopeni 

purpura, ruam urtikaria (Cakar et al., 2012) 

Klopidogrel juga memiliki berbagai interaksi yang dapat menurunkan 

efektifitasnya. Interaksi klopidogrel dengan golongan obat PPI (proton pump 

inhibitor) (omeprazole, lansoprazole, pansoprazole) dan golongan statin terutama 

atrovastatin dapat menurunkan aktivitas inhibitor aggregasi platelet (Juurlink et al., 

2009; Lau et al., 2002). Berdasarkan dari berbagai bahasan singkat mengenai 

klopidogrel dapat dinyatakan bahwa klopidogrel memiliki pengaruh terhadap pasien 

penderita infark miokard akut meskipun juga memiliki beberapa efek samping dan 

interaksi dengan obat lain yang menimbulkan efek yang tidak diinginkan, terkait 

terapi penggunaan klopidogrel (Matezky et al., 2004). 

Untuk itu akan di teliti penggunaan klopidogrel sebagai salah satu antiplatelet 

yang digunakan untuk terapi pada pasien infark miokard akut (IMA) yang dilakukan 

di RSUD Sidoarjo karena rumah sakit tersebut merupakan salah satu rumah sakit 

ternama yang berada di wilayah Sidoarjo 
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1.2. Rumusan Masalah 

Bagaimana pola penggunaan klopidogrel meliputi dosis, cara / aturan 

penggunaan dan kondisi outcame pada pasien IMA ? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Mengetahui pola penggunaan berbagai macam obat pada terapi IMA sebagai 

upaya untuk meningkatkan suatu mutu pelayan. 

 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Mengetahui pola terapi Klopidogrel dan obat lain pada pasien IMA di RSUD 

Sidoarjo meliputi dosis, cara / aturan, rute, dan kondisi KRS pada pasien IMA? 

 

1.4 Manfaat Penelitian Bagi Rumah Sakit 

1. Bagi Rumah sakit sebagai bahan masukan untuk pengambilan keputusan 

baik klinis maupun farmasis terutama berkaitan dengan pelayanan farmasi 

klinik. 

2. Sebagai bahan masukan bagi Komite Medik dan Farmasi di RSUD 

Sidoarjo.  

3. Sebagai data awal DUS (drug utilization study) yang bermanfaat untuk 

instalasi farmasi berkaitan dengan pengadaan obat. 

 

1.5 Manfaat Bagi Peniliti 

1. Memberikan informasi tentang pola penggunaan klopidogrel sebagai 

terapi IMA sebagai upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan dan 

outcame yang diperoleh pasien IMA di RSUD Sidoarjo. 

2. Mengetahui penatalaksanaan terapi pengobatan terhadap outcame pada 

pasien IMA sehingga farmasi dapat memberikan asuhan kefarmasian 

dengan bekerja sama dengan klinis lainya. 

 


