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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1      Latar Belakang 

 Penyakit kardiovaskular merupakan penyebab kematian paling umum di 

seluruh dunia. Penyakit kardiovaskuler menyumbang hampir 40% kematian di 

negara maju dan sekitar 28% di negara miskin dan berkembang. Patologi yang 

mendasari adalah aterosklerosis yang berkembang selama bertahun-tahun, dan 

seringkali fatal sebelum perawatan medis dapat diberikan (Annette, 2004). 

 Infark miokard akut (IMA) merupakan salah satu diagnosis yang paling 

umum pada pasien rawat inap di negara-negara industry, di Amerika Serikat 

sekitar 650.000 pasien mengalami IMA baru dan 450.000 pengalaman IMA 

berulang setiap tahun (Fauci et al, 2008). Penyakit Tidak Menular (PTM) adalah 

penyebab kematian terbanyak di Indonesia dengan persentase 59,5% pada tahun 

2007, hal ini berdasarkan data Menteri Kesehatan. Menurut World Health 

Organization (WHO), pada tahun 2005 penyakit tidak menular merupakan 

penyebab utama 58 juta kematian di dunia, meliputi penyakit jantung dan 

pembuluh darah (30%), penyakit pernafasan kronik dan penyakit kronik lainnya 

(16%), kanker (13%), cedera (9%) dan diabetes melitus (2%). Berdasarkan data 

Survei Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) tahun 1996 menunjukkan bahwa 

proporsi penyakit ini meningkat dari tahun ke tahun sebagai penyebab kematian 

(Depkes, 2011). 

Penyakit infark miokard merupakan gangguan aliran darah ke jantung 

yang menyebabkan kematian sel otot jantung. Adanya penimbunan lipid, 

kolesterol menyebabkan pembentukan plak aterosklerotik pada pembuluh darah 

(Brunner & Suddarth, 2002). Lapisan lemak berupa fatty streak akan berkembang 

menjadi plak aterosklerosis. Plak ateromatosa berkembang dengan adanya sel 

immune inflammatory seperti T-limfosit, macrofag dan fibroblast, disertai dengan 

mediator yang bermacam-macam dan sitokinin. Plak ateromatosa yang tiba-tiba 

membentuk trombosis dan oklusi dapat disebabkan stress yang menyebabkan 

keadaan akut abnormal pada faktor penggumpalan darah (clotting) dan platelet. 

Penimbunan lipid yang berlebihan dapat menyebabkan terjadinya fisur atau 

ruptur. Perubahan pada struktur permukaan lipid dan endotel dapat mencetuskan 



 
4 

 
 

terjadinya agregasi platelet dan yang besar dan akhirnya menjadi trombus (Greene 

& Harris, 2008). 

Faktor resiko terbagi atas faktor yang dapat diubah dan tidak dapat diubah. 

Faktor resiko yang dapat diubah antara lain merokok, hipertensi, hiperlipidemia, 

diabetes melitus, aktifitas fisik, dan obesitas. Sedangkan untuk faktor resiko yang 

tidak dapat diubah meliputi faktor resiko biologis seperti usia, jenis kelamin, ras, 

dan riwayat keluarga (Braunwald, 2008).  

Klasifikasi infark miokard akut ditegakkan berdasarkan tiga hal, yaitu : 

nyeri dada, pemeriksaan EKG dan peningkatan pertanda biokimia. Berdasarkan 

pemeriksaan EKG terbagi menjadi infark miokard akut ST-elevasi (STEMI), yaitu 

oklusi total dari arteri koroner yang menyebabkan area infark yang lebih luas 

meliputi seluruh ketebalan miokardium, yang ditandai dengan adanya elevasi 

segmen ST pada EKG. Sedangkan infark miokard akut non ST-elevasi (NSTEMI) 

adalah oklusi sebagian dari arteri koroner tanpa melibatkan seluruh ketebalan 

miokardium, sehingga tidak ada elevasi segmen ST pada EKG (Sudoyo, 2010).  

Gejala utama yang timbul pada penderita infark miokard akut biasanya 

ditandai dengan rasa tidak nyaman pada dada yang terasa seperti tertekan 

kemudian bisa menjalar pada lengan hingga punggung, nyeri rahang, mual, 

muntah bahkan sesak. Pemeriksaan yang dilakukan biasanya meliputi 

pemeriksaan elektrokardiogram, pengukuran Creatine Kinase MB dan 

pemeriksaan Troponin I atau T. Pemeriksaan kimia darah juga dilakukan dengan 

perhatian khusus pada kalium dan magnesium, yang dapat mempengaruhi irama 

jantung, dan glukosa, yang ketika ditinggikan menempatkan pasien pada risiko 

tinggi untuk morbiditas dan mortalitas (Dipiro et al, 2008). 

Tujuan terapi pada pasien infark miokard akut adalah mengurangi 

perluasan area infark dengan mengurangi kebutuhan oksigen miokardium, 

mencegah remodelling ventrikel yang dapat menyebabkan gagal jantung, 

meningkatkan pasokan oksigen dan melebarkan pembuluh darah (Goodman & 

Gilman, 2008). Menurut American College of Cardiology/American Heart 

Association dan European Society of Cardiology merekomendasikan dalam tata 

laksana pasien dengan Infark Miokard Akut selain diberikan terapi reperfusi, juga 

diberikan terapi lain seperti anti-platelet (aspirin, clopidogrel, thienopyridin), anti-
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koagulan seperti Unfractionated Heparin (UFH) / Low Molecular Weight Heparin 

(LMWH), nitrat, penyekat beta, ACE-inhibitor, dan Angiotensin Receptor Blocker 

(Antman et al, 2008).  

Oleh karena platelet menjadi sumbatan hemostasis awal di tempat 

perlukaan pembuluh darah. Platelet juga terlibat dalam pembentukan trombus 

patologis yang menyebabkan infark miokard, stroke, dan trombosis pembuluh 

perifer. Inhibitor fungsi platelet yang kuat telah dikembangkan pada beberapa 

tahun terakhir. (Goodman & Gilman, 2008). Antiplatelet yang biasa digunakan 

pada pasien infark miokard meliputi Aspirin, Clopidogrel, Dipiridamol dan 

Tiklopidin. Aspirin merupakan salah satu antiplatelet yang sering digunakan dan 

merupakan bagian dari penanganan awal pada pasien infark miokard akut 

(Braunwald, 2008). Tujuan pengobatan aspirin adalah dengan cepat memblokir 

pembentukan tromboksan A2 dengan menghambat siklooksigenase (Braunwald, 

2008). Dalam studi ISIS-2 (The Second International Study of Infarct Survival) 

yang dilakukan pada pasien yang mengalami IMA dalam 24 jam pertama secara 

acak diberi aspirin (162 mg/ hari selama 1 bulan) atau streptokinase secara i.v atau 

kombinasi keduanya dapat menurunkan mortalitas sebanyak 42% (Dipiro et al, 

2008).  

Hal-hal yang perlu diperhatikan saat pemberian terapi kepada pasien 

adalah terkait Drug Related Problems yang disebabkan oleh beberapa faktor 

diantaranya seperti : reaksi obat yang tidak dikehendaki (Adverse Drug Reaction), 

masalah pemilihan obat (Drug Choice Problem),  masalah pemberian dosis obat 

(Drug Dosing Problem), masalah pemberian atau penggunaan obat (Drug Use/ 

Administration Problem) dan interaksi obat (Drug Interaction) (Pharmaceutical 

Care Network Europe Foundation, 2003). 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dilakukan penelitian dengan 

pengambilan data secara retrospektif di RSUD Sidoarjo untuk mengetahui serta 

mempelajari pola penggunaan obat antiplatelet khususnya Asetosal pada penderita 

Infark Miokard Akut. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

informasi bagi klinisi atau farmasis yang bekerja di rumah sakit untuk 

menjalankan terapi yang optimal khususnya pada pasien penderita infark miokard 

akut. 
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1.2      Rumusan Masalah 

 Bagaimana pola pengobatan obat antiplatelet Asetosal pada pasien 

penderita Infark Miokard Akut (IMA) di Instalasi Rawat Inap RSUD Sidoarjo 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

 Melalui penelitian ini diharapkan dapat mengetahui pola penggunaan 

Asetosal pada pasien Infark Miokard Akut (IMA) di Instalasi Rawat Inap RSUD 

Sidoarjo , sehingga dapat memberika informasi mengenai penggunaan Asetosal 

bagi klinisi yang memerlukan.  

1.3.2  Tujuan Khusus 

a. Mengidentifikasi pola penggunaan Asetosal meliputi kesesuaian dosis, 

cara penggunaan, aturan pemakaian dan mengkaji hubungan terapi 

Asetosal yang diberikan terkait data laboratorium dan data klinik.  

b. Mengidentifikasi adanya Drug Related Problem pada pasien Infark 

Miokard Akut dengan terapi Asetosal. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1  Manfaat bagi RSUD Sidoarjo 

 Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi mengenai pola 

penggunaan Asetosal pada pasien Infark Miokard Akut (IMA) sehingga mampu 

memberikan masukan kepada instalasi terkait di Instalasi Rawat Inap RSUD 

Sidoarjo 

1.4.2 Manfaat bagi Ilmu Pengetahuan 

 Penelitian ini diharapkan dapat menjadi media informasi yang berguna 

bagi perkembangan ilmu pengetahuan yang dapat mendukung pelaksanaan 

pelayanan farmasi klinis, terutama untuk pasien penderita Infark Miokard Akut 

(IMA) yang mendapat terapi Asetosal secara maksimal. 

 


