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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Penyakit kardiovaskular merupakan penyebab kematian nomor satu  di 

seluruh dunia. Semakin banyak orang yang meninggal setiap tahun karena 

penyakit kardiovaskular. Penyakit kardiovaskular terdiri dari penyakit jantung 

koroner, penyakit serebrovaskular, penyakit arteri perifer, penyakit jantung 

rematik dan penyakit jantung bawaan, trombosis vena dan emboli paru. Penyakit 

jantung koroner sendiri merupakan penyakit kardiovaskular yang berkaitan 

dengan pembuluh darah yang mengangkut suplai oksigen ke jantung (WHO, 

2013). 

Infark miokard terjadi sebagai hasil dari ketidakseimbangan antara 

ketersediaan dan kebutuhan oksigen pada sel miokard. Kebanyakan infark 

miokard timbul dari keadaan patologis aterosklerosis pada arteri koroner. Cedera 

endotel pembuluh darah dan inflamasi lokal, penyerapan dan oksidasi low-density 

lipoprotein (LDL), dan proliferasi sel otot halus ikut berkontribusi pada 

pembentukan plak aterosklerosis yang akan pecah dan tersebar pada sirkulasi 

darah. Gangguan jaringan fibrosa menyebabkan inflamasi, aktivasi platelet, 

pembentukan trombin, dan pembentukan trombus. Hal ini dapat menyebabkan 

penurunan aliran darah epikard pada iskemi miokard dan lebih rentan untuk 

mengalami nekrosis (Wang dan Ohman, 2009). 

Infark miokard akut terjadi ketika aliran darah koroner menurun secara 

drastis setelah adanya oklusi trombosis pada suatu arteri koroner yang menyempit 

karena aterosklerosis dan menghasilkan cedera. Cedera ini dipercepat oleh faktor-

faktor seperti merokok, hipertensi, dan akumulasi lipid (Syamsudin, 2011). Infark 

miokard terjadi karena sel miokard mati yang disebabkan oleh iskemia yang 

berkepanjangan. Terbentuknya nekrosis miokard membutuhkan beberapa waktu 

setelah onset dari infark miokard muncul. Sel miokard akan mengalami nekrosis 

sepenuhnya setidaknya selama 2-4 jam atau lebih tergantung pada aliran darah di 

zona infark, oklusi sebagian atau penuh di arteri koroner, dan kebutuhan oksigen 

dan nutrisi individu (Thygesen et al, 2012). 
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Infark miokard sendiri terbagi menjadi dua klasifikasi berdasarkan hasil dari 

pemeriksaan elektrokardiogram (EKG) yaitu, pasien yang mengalami elevasi 

gelombang ST (STEMI) dan yang tidak mengalami elevasi gelombang ST 

(NSTEMI) (Fauci, 2008). Pasien infark miokard biasanya datang dengan gejala 

nyeri dada di tengah seperti ditekan, yang dapat menjalar ke lengan, rahang, atau 

leher dan berlangsung selama lebih dari 30 menit dan tidak mereda dengan 

nitrogliserin. Pasien seringkali berkeringat dan tampak dingin, mual atau muntah 

dan timbul perasaan sangat cemas (Aaronson dan Ward, 2008). 

Penyakit kardiovaskuler merupakan masalah kesehatan global yang 

berkontribusi hingga 30% dari kematian dunia dan 10% dari beban penyakit 

global. Pada tahun 2005, dari total 58 juta kematian di dunia, 17 juta dikarenakan 

penyakit kardiovaskuler dan, di antara mereka, 7,6 juta adalah karena penyakit 

jantung koroner. Infark miokard adalah salah satu dari lima manifestasi utama 

penyakit jantung koroner, yaitu angina pektoris stabil, angina pektoris tidak stabil, 

MI (myocardial infarction), gagal jantung, dan kematian mendadak (Mendis et al, 

2010). Pasien IMA Asia Selatan pada umumnya berumur lebih muda 

dibandingkan pasien IMA kulit putih (Khan et al, 2010). 

Penyakit kardiovaskular merupakan penyebab kematian utama di Indonesia. 

Berdasarkan data WHO (World Health Organization), sekitar 23,6 juta orang 

akan meninggal karena penyakit kardiovaskular pada tahun 2030. Sedangkan 

berdasrkan Riskesdas, 2007 menunjukan bahwa prevalensi penyakit jantung 

secara nasional adalah 7,2%. Penyakit jantung iskemik mempunyai proporsi 

sebesar 5,1% dari seluruh penyakit penyebab kematian di Indonesia, dan penyakit 

jantung mempunyai angka proporsi sebesar 4,6% dari seluruh kematian. Selain 

itu, hasil penelitian kohort di Pusat Jantung Nasional Harapan Kita dan 5 rumah 

sakit di Indonesia di tahun 2006 menunjukan bahwa angka kematian karena 

penyakit kardiovaskular di rumah sakit adalah sekitar 6-12% dan angka re-

hospitalisasi yaitu 29% (Depkes, 2011). 

Penatalaksanaan dan pemilihan terapi pada pasien IMA diberikan 

berdasarkan keadaan pasien. Pasien yang diberikan PCI (Precutaneus Coronary 

Intervention) primer seharusnya menerima kombinasi DAPT (dual antiplatelet 

therapy) dengan aspirin dan penghambat reseptor adenosin difosfat (ADP) sedini 
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mungkin sebelum angiografi, dan antikoagulan secara parenteral. Fibrinolisis 

merupakan strategi reperfusi penting, terutama dalam keadaan di mana PCI primer 

tidak dapat diberikan kepada pasien STEMI dalam batas waktu yang dianjurkan. 

Pengobatan jangka panjang pasien dengan beta-blocker setelah STEMI juga 

memiliki keuntungan yang baik. Namun, penggunaan beta-blocker merupakan 

kontraindikasi pada pasien dengan tanda-tanda klinis hipotensi atau gagal jantung 

kongestif. Penghambat kanal kalsium disarankan untuk diberikan pada pasien 

yang kontraindikasi dengan beta-blocker. Statin harus diberikan kepada semua 

pasien dengan infark miokard akut. Pemberian statin tidak berhubungan pada 

kadar kolesterol pasien. Nitrat yang diberikan pada pasien berfungsi untuk 

mengontrol gejala angina pasien. ACE inhibitors diberikan pada pasien yang 

mengalami gagal jantung di fase awal dan jika pasien kontraindikasi dengan ACE 

inhibitors dapat diberikan ARB (Steg et al, 2012). 

Penggunaan antagonis kalsium untuk pengobatan infark miokard akut telah 

diteliti dalam setidaknya 25 studi Randomized Controlled. Sebagian besar 

penelitian ini dilakukan di era sebelum agen trombolitik atau angioplasti banyak 

digunakan untuk pengobatan infark miokard akut. Efikasi kalsium antagonis dapat 

secara substansial dimodifikasi oleh trombolisis atau angioplasti, karena 

perawatan ini memodulasi setidaknya beberapa mekanisme kerja dari kalsium 

antagonis seperti; kontraktilitas miokard dan kebutuhan oksigen sehingga 

mempengaruhi reaktivitas dan kemampuan vaskular koroner, dan memodifikasi 

fungsi endotel. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa antagonis kalsium dapat 

digunakan sebagai pencegahan sekunder pada kejadian iskemi miokard, serta 

menunjukkan bahwa sebagian besar dari studi CCB digunakan untuk pencegahan 

sekunder infark miokard (Rosendorff, 2000). 

Amlodipin, penghambat saluran kalsium golongan dihidropiridin, secara 

luas digunakan dalam pengobatan berbagai gangguan kardiovaskular. Terdapat 

kasus yang menunjukkan adanya ruam petekie bilateral pada tungkai bawah yang 

merupakan efek samping amlodipin. Efek samping lain dari amlodipin yaitu 

menyebabkan edema pergelangan kaki namun lebih ringan dibandingkan dengan 

obat golongan dihidropiridin lainnya. Ruam petekie yang terjadi merupakan efek 

samping dari amlodipin dan terkadang tanpa atau dengan edema. Petekie yang 
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disebabkan oleh amlodipin merupakan hasil dari peningkatan tekanan hidrostatik 

dalam kapiler (Murthy, 2011). 

Di sisi lain tentang adanya efek samping amlodipin, terdapat penelitian yang 

menyatakan bahwa penghambat kanal kalsium (yang digunakan amlodipin) 

banyak mengurangi resiko dari stroke dan infark miokard. Jika dibandingkan 

dengan long acting penghambat kanal kalsium, amlodipin, ARB kurang efektif 

untuk menurunkan tekanan darah dan juga menunjukkan inferioritas pencegahan 

stroke dan infark miokard. Penelitian tentang amlodipin dibandingkan dengan 

diuretik, β-blockers, atau penghambat ACE seperti hasil meta-analisis sebelumnya 

menunjukkan penghambat kanal kalsium pada umumnya memberikan 

perlindungan lebih baik terhadap stroke dan khususnya amlodipin memberikan 

perlindungan yang sama terhadap infark miokard (Wang et al, 2007). 

Berdasarkan penjelasan di atas perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui 

apakah amlodipin banyak digunakan sebagai terapi tambahan pada pasien IMA. 

Dilakukan di RSUD Sidoarjo untuk mengetahui amlodipin sering digunakan atau 

tidak di rumah sakit ini pada pasien IMA karena kebutuhan setiap rumah sakit 

berbeda-beda. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana pola penggunaan amlodipin pada pasien infark miokard akut? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui pola penggunaan obat-obat pada pasien infark miokard akut 

meliputi dosis, rute, frekuensi, dan aturan penggunaan. 

2. Mengetahui pola terapi obat amlodipin pada pasien infark miokard akut 

meliputi dosis, rute, frekuensi, dan aturan penggunaan. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Mengetahui outcome terapi pada pasien infark miokard akut sehingga 

farmasis dapat memberikan pelayanan kefarmasian yang lebih baik 

dengan bekerja sama dengan tenaga kesehatan lainnya. 
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2. Mengetahui pola penggunaan amlodipin untuk terapi obat pada pasien 

infark miokard dalam upaya peningkatan mutu pelayanan kepada pasien. 


