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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang  

Penyakit kardiovaskular adalah gangguan yang berkembang tanpa gejala 

dan gejala mulai muncul saat berkembang ke stadium lanjut. Penyakit 

kardiovaskular diantaranya seperti penyakit jantung koroner, stroke, infark 

miokard, kardiomiopati dan penyakit jantung lainnya yang merupakan penyebab 

utama kematian, meskipun angka kematian menurun pada dekade terakhir di 

beberapa negara di Eropa (Perk et al, 2011). 

Di Amerika Serikat setiap tahun lebih dari 800.000 orang mengalami IMA, 

dimana 27% meninggal (kebanyakan sebelum mencapai rumah sakit) (Boateng et 

al, 2013). Tingkat kematian yang disebabkan penyakit kardiovaskular mengalami 

penurunan, tapi beban penyakit tetap tinggi. Di Amerika Serikat setiap tahun, 

diperkirakan 635.000 terjadi serangan jantung baru (didefinisikan sebagai IMA) 

dan 280.000 serangan berulang, dimana sekitar 15% meninggal karena IMA. IMA 

terjadi di Amerika sekitar setiap 44 detik (Go et al, 2013). Berdasarkan data 

Ditjen Yanmedik Case fatality rate (CFR) penyakit jantung di rumah sakit pada 

tahun 2007 di Indonesia menunjukkan CFR tertinggi terjadi pada IMA 13,49%, 

gagal jantung 13,42% dan penyakit jantung lainnya 13,37% (Ahmad, 2009). 

Infark miokard akut (IMA) atau disebut juga serangan jantung terjadi karena 

adanya penurunan perfusi miokard sehingga menyebabkan nekrosis sel miokard, 

ini menunjukkan adanya obstruksi pada aliran darah akibat plak dalam arteri 

koroner. IMA merupakan manifestasi dari penyakit jantung koroner yang lain 

diantaranya termasuk angina pektoris unstabil, IMA dengan atau tanpa elevasi 

segmen ST (Boateng et al, 2013). Beberapa faktor yang dapat meningkatkan 

seseorang mengalami penyakit kardiovaskular terbagi dalam kategori: yang dapat 

diubah (merokok, aktifitas fisik, diabetes melitus, hipertensi, obesitas, dan stress) 

dan yang tidak dapat diubah (usia, jenis kelamin, dan genetik) (Fauci and Longo, 

2008). IMA diklasifikasikan menjadi dua yaitu infark miokard non-elevasi 

segmen ST (NSTEMI) dan infark miokard elevasi segmen ST (STEMI). STEMI 

merupakan sindrom coroner akut paling serius dengan area nekrosis miokard yang 
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luas menunjukkan bahwa trombus menyumbat arteri coroner secara komplet 

dalam waktu yang signifikan, sedangkan NSTEMI oklusi pada arteri coroner 

inkomplet atau temporer (Aaronson and Ward, 2010). 

Tujuan pada terapi IMA yaitu meminimalisasikan ukuran infark dan 

mencegah terjadinya remodelling ventrikel atau komplikasi lainnya (McRobbie, 

2008). Pada pasien yang diduga mengalami IMA segera diberikan aspirin kunyah 

300 mg untuk memblokade agregasi trombosit, morfin bersama dengan antiemetik 

untuk meredakan nyeri, nitrovasodilator juga membantu menurunkan 

kontraktilitas jantung dan mengontrol nyeri, β-bloker diberikan kecuali jika 

terdapat kontraindikasi (misalnya gagal LV). Pasien STEMI sebaiknya 

mendapatkan trombolisis dalam 30 menit, jika terdapat kontraindikasi maka 

dilakukan percutaneus coronary intervention (PCI).  Selanjutnya pengobatan 

jangka panjang dengan aspirin, β-bloker, dan ACE-I atau ARB untuk mengurangi 

komplikasi IMA dan resiko reinfark sehingga perlunya pasien melakukan usaha 

berhenti merokok, pengobatan hipertensi dan diabetes, dan penurunan lipid 

(Aaronson and Ward, 2010). 

Angiotensin converting enzyme inhibitors (ACE-I) memiliki peranan dalam 

berbagai penyakit kronis seperti aterosklerosis, hipertensi, infark miokard, 

diabetes melitus, stroke, dll. ACE-I dalam terapi pasien IMA digunakan untuk 

mengurangi mortalitas, menurunkan reinfark, dan mencegah terjadinya gagal 

jantung (Prabhu et al, 2005). Mekanisme kerja ACE-I menghambat konversi 

angiotensin I menjadi angiotensin II. Efek dari angiotensin II adalah vasokontriksi 

poten, meningkatkan pelepasan aldosteron, aktifitas simpatik dan efek berbahaya 

lainnya pada sistem kardiovaskular (Sendon et al, 2004). Pada STEMI dan 

NSTEMI, ACE-I merupakan rekomendasi terapi kelas I pada perawatan akhir 

rumah sakit dan perawatan pasca discharge untuk pasien dengan ventrikel kiri EF 

< 40 %, diabetes militus, dan penyakit ginjal kronis (Spinler and Denus, 2008). 

Salah satu obat yang termasuk dalam golongan ACE-I adalah kaptopril. 

Kaptopril merupakan golongan sulfihidril yang menghambat secara kompetitif 

angiotensin-converting enzyme (ACE), enzim yang bertanggung jawab dalam 

konversi angiotensin I menjadi angiotensin II. Mekanisme lain dari kaptopril yaitu 

menghambat pemecahan bradikinin menjadi fragmen tidak aktif, sehingga kadar 
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bradikinin dalam darah meningkat, menyebabkan vasodilatasi dan penurunan 

tekanan darah (Siswandono dan Soekardjo, 2008). Terapi kaptopril diindikasikan 

pada pasien arteri coronary syndrome (ACS) dan digunakan untuk mengatur 

tekanan darah baik pada STEMI dan NSTEMI. Ketika kaptopril diberikan setelah 

IMA dengan disfungsi ventrikel kiri dan dilanjutkan jangka panjang, manfaatnya 

bahkan lebih kuat yaitu tingkat mortalitas telah menurun 20% menjadi 25% pada 

percobaan evaluasi jangka panjang kaptopril (Rosendorff, 2015). Efek yang tidak 

diinginkan pada pengguna kaptopril adalah neurotopenia, hipotensi, batuk yang 

tidak produktif, angiodema, proteinuria, agranulositosis, gagal ginjal akut dan 

hiperkalemia. Penggunaan kaptopril dikontraindikasikan pada kehamilan, stenosis 

arteri renal bilateral dan angiodema selama pemakaian ACE-I sebelumnya 

(Sofyani, 2002). 

Penelitian menunjukkan bahwa manfaat jangka panjang terjadi ketika ACE-

I diresepkan pada pasien IMA dengan hemodinamik stabil (yaitu, dengan tekanan 

sistolik >100 mmHg). Mekanisme tersebut menyebabkan penurunan remodeling 

ventrikel setelah infark dengan selanjutnya penurunan resiko gagal gagal jantung 

kongestif. Kejadian infark berulang mungkin juga lebih rendah pada pasien IMA 

kronis yang diberikan terapi dengan ACE-I setelah infark (Fauci and Longo, 

2008). Penelitian yang dilakukan pada 15.000 pasien hingga 36 jam setelah 

timbulnya IMA secara acak menerima kaptopril atau plasebo dalam 1 bulan. Hasil 

menunjukkan pada kejadian reinfark yang menerima kaptopril 5,6% dan plasebo 

6,0%. Total mortalitas yang menerima kaptopril 11,9% dari 404 pasien dan 

plasebo 13,8% dari 463 pasien (Liu, 2001). Hipotensi salah satu efek samping 

yang sering terjadi selama terapi kaptopril pada fase awal IMA. Pada 34 pasien 

yang diberi terapi Kaptopril di hari pertama dengan dosis 3,125 mg tiga kali sehari 

sampai 25 mg tiga kali sehari pada hari keempat. Systolic blood pressure (SBP) 

menurun secara signifikan setelah pemberian kaptopril yang diamati pada menit 

60-120 setelah dosis pada hari pertama, dan setelah 30-120 menit setelah dosis 

pertama kaptopril pada hari keempat. Diastolic blood pressure (DBP) hanya 

menurun pada 60-120 menit setelah dosis pertama pada hari pertama dan 90 menit 

setelah dosis pertama pada hari keempat (Wierzchowiecki et al, 2002). 
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Dari latar belakang di atas maka perlu dilakukan penelitian mengenai pola 

penggunaan kaptopril pada pasien IMA. Penelitian ini akan dilakukan di RSUD 

Dr. Saiful Anwar karena rumah sakit tersebut merupakan salah satu Rumah Sakit 

besar di Malang.  

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimanakah pola penggunaan kaptopril meliputi dosis, rute, dan 

frekuensi pada pasien IMA? 

1.3  Tujuan Penelitian 

Mengetahui pola penggunaan kaptopril meliputi dosis, rute, dan frekuensi 

pada pasien IMA. 

1.4  Manfaat Penelitian 

Bagi Rumah Sakit 

(1) Sebagai bahan masukan bagi Komite Medik Farmasi dan Terapi dalam 

merekomendasikan penggunaan obat di RSUD Dr. Saiful Anwar 

Malang. 

(2) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang profil 

penggunaan kaptopril pada pasien IMA sehingga tercapai terapi yang 

aman dan efektif. 

Bagi Peneliti 

(1) Memberikan informasi tentang pola penggunaan kaptopril pada terapi 

IMA sebagai upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan dan outcome 

yang diperoleh pasien IMA di RSUD Dr. Saiful Anwar Malang. 

(2) Mengetahui penatalaksanaan terapi pengobatan terhadap outcome pada 

pasien IMA sehingga farmasis dapat memberikan asuhan kefarmasian 

dengan bekerja sama dengan para klinisi lainnya. 

 

 

 

 

 


