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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Penyakit kardiovaskular diantaranya seperti penyakit jantung koroner, stroke, 

infark miokard, kardiomiophati dan penyakit jantung lainnya merupakan salah 

satu penyebab utama kematian di dunia (Calermajer et al, 2012). Pada tahun 2005 

dari total 58 juta kematian di seluruh dunia, 17 juta orang meninggal akibat 

penyakit kardiovaskular dimana 7,6 juta  diantaranya meninggal akibat 

manifestasi dari penyakit jantung koroner (Mendhis, 2011). World Health 

Organization (WHO) juga menyebutkan bahwa sebanyak 17,3 juta orang 

meninggal di tahun 2008  akibat penyakit kardiovaskular, dan diperkirakan akan 

meningkat sebanyak 23,3 juta orang yang meninggal akibat penyakit 

kardiovaskular di tahun 2030 mendatang (Anonim, 2011). 

Infark miokard merupakan salah satu diagnosis yang paling umum terjadi 

pada pasien yang dirawat di rumah sakit di negara-negara barat. Di Amerika 

Serikat kurang lebih 1 juta infark miokard terjadi setiap tahunnya (Gerczuk and 

Robert, 2012). Di negara Indonesia, infark miokard menduduki urutan penyebab 

kematian utama yaitu sekitar 30% (DepKesRI, 2007). 

Infark miokard akut (IMA) adalah nekrosis miokard akibat aliran darah ke 

otot jantung terganggu. Infark miokard merupakan manifestasi klinik dari 

penyakit jantung koroner akibat plak yang tidak stabil yang didasari oleh proses 

aterosklerosis yang bersifat progresif.  Dalam sebagian besar kasus, infark terjadi 

jika plak aterosklerosis mengalami ruptur, fisur dengan kondisi yang baik bagi 

trombogenesis. Trombus yang terbentuk menyebabkan oklusi arteri koroner yang 

menyebabkan kerusakan miokard (Mendhis, 2011). Besarnya kerusakan miokard 

disebabkan oleh oklusi koroner yang tergantung dari daerah yang disuplai oleh 

pembuluh yang mengalami aterosklerosis, baik pembuluh itu tertutup seluruhnya 

ataupun tidak, faktor yang dapat menghasilkan lisis spontan dini dari trombus 

oklusif, jumlah darah yang disuplai oleh pembuluh kolateral ke jaringan yang 

terkena, dan besarnya kebutuhan oksigen miokard yang suplai darahnya 

mendadak menjadi terbatas (Antman, 2005). Infark miokard akut dapat 
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meningkatkan resiko kematian kardiovaskular, sehingga perlu diperhatikan bahwa 

diperlukan terapi dan strategi untuk mencegah terjadinya IMA (Bonaca, 2012). 

Kardiologi modern telah membuat kemajuan yang besar dalam diagnosis dan 

manajemen dalam terapi IMA, namun masih dibutuhkan strategi untuk 

mendapatkan kembali jaringan yang mengalami infark dan mengembalikan fungsi 

organ seluruhnya (Liehn et al, 2011) 

Tujuan terapi infark miokard adalah untuk mengurangi perluasan area infark 

dengan mengurangi kebutuhan oksigen miokardium, dan mencegah remodelling 

ventrikel yang dapat menyebabkan gagal jantung (Goodman and Gilman’s, 2006). 

Manajemen terapi yang biasa dilakukan pada pasien infark miokard diantaranya 

terapi oksigen, terapi vasodilator nitrat dan analgesik untuk mengurangi nyeri 

dada pada pasien, antitrombotik  dan penghambat GP IIb/IIIa untuk terapi dan 

prevensi trombosis, beta bloker dan antagonis kalsium untuk mencegah perluasan 

area infark dan ACE inhibitor sebagai cardioprotectan (Antman, 2005). 

Penggunaan beta bloker merupakan salah satu terapi penting dalam IMA 

(Gerczuk and Robert, 2012). Beta bloker yang biasanya digunakan pada 

kardiovaskular adalah beta bloker yang memiliki sifat kardioselektif dimana 

afinitasnya lebih tinggi terhadap reseptor β1 dari pada reseptor β2. Oral beta 

bloker biasanya dimulai 24 jam pertama pada pasien IMA yang tidak memiliki 

salah satu dari berikut, yaitu gagal jantung, resiko shock seperti pasien usia >70 

tahun, sistol <100 mmHg, atau heart rate <60 (O’Gara, 2013). Penggunaan beta 

bloker dapat mengakibatkan penurunan aktivitas jantung dan kebutuhan oksigen 

(Katzung, 2006). Beta bloker dapat mengurangi kebutuhan oksigen dengan 

mengurangi frekuensi denyut jantung dan kontraktilitas miokard (Hanada et al, 

2012). 

Studi-studi prospektif skala besar mengindikasikan bahwa penggunaan beta 

bloker dalam jangka panjang pada pasien yang memiliki infark miokardium dapat 

menurunkan mortalitas (Katzung, 2006). Salah satu obat yang termasuk golongan 

beta bloker adalah bisoprolol. Bisoprolol merupakan antagonis reseptor β1 yang 

memiliki sifat kardioselektif yang kuat. Selektifitasnya yang tinggi terhadap 

reseptor β1 menyebabkan bisoprolol lebih memiliki keuntungan klinis 
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dibandingkan dengan beta bloker non-selective (Setiawati dan Sulistia Gan, 

2008). 

Ada beberapa studi tentang penggunaan bisoprolol sebagai beta bloker.  

Bisoprolol menghasilkan efek yang tidak lebih menguntungkan dibandingkan 

carvedilol dalam hal memburuknya resiko gagal jantung. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa carvedilol diinduksi peningkatan yang lebih besar di LVEF 

(Left Ventricular Ejection Fruction), kadar BNP (Brain Natriuretic Peptide), 

MMP (metalloproteinase)2 dan MMP 9 (Konishi et al, 2011). Namun, pada studi 

lain seperti CIBIS-ELD (Cardiac Insufficiency Bisoprolol Study in Elderly). 

Menunjukkan bahwa bisoprolol dapat menurunkan heart rate sebesar 12% 

dibandingkan dengan carvedilol yang dapat menurunkan heart rate sebesar 6%. 

Hal ini dapat terjadi karena carvedilol merupakan beta bloker non-selective (α1, 

β1, dan β2) dimana pemblokan terhadap reseptor α1 dapat meningkatkan denyut 

jantung, sehingga penurunan heart rate pada carvedilol lebih rendah. Studi lain 

tentang bisoprolol juga menunjukkan bahwa mortalitas kardiovaskular menurun 

menjadi 0,9% pada pasien yang diberikan terapi bisoprolol secara langsung yaitu 

30 menit setelah EKG pertama, dan 4,3% pada pasien yang diberikan bisoprolol 

tertunda yaitu 24 jam setelah terjadinya infark miokard akut (Hirschl, 2013).  

Berdasarkan data dan fakta di atas, maka perlu dilakukan penelitian untuk 

mengetahui pola penggunaan bisoprolol pada pasien infark miokard akut. 

Penelitian ini dilakukan di RSUD Dr. Saiful Anwar Malang yang mana prevalensi 

kemungkinan terjadinya kasus IMA di rumah sakit ini dapat memenuhi sampel 

untuk melakukan penelitian. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimanakah profil penggunaan bisoprolol pada pasien Infark Miokard Akut 

di RSUD Dr. Saiful Anwar Malang? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Mengidentifikasi pola penggunaan bisoprolol pada terapi Infark Miokard 

Akut di RSUD Dr. Saiful Anwar Malang 
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1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mengetahui pola penggunaan bisoprolol pada pasien IMA di RSUD Dr. 

Saiful Anwar Malang 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Bagi Peneliti 

1. Mengetahui penatalaksanaan terapi pengobatan pada pasien IMA 

sehingga farmasis dapat memberikan asuhan kefarmasian dan bekerja 

sama dengan tenaga kesehatan lainnya 

2. Memberikan informasi tentang pola penggunaan bisoprolol pada terapi 

IMA dalam upaya peningkatan mutu pelayanan dan outcomes yang 

diperoleh pasien IMA di RSUD Dr. Saiful Anwar Malang 

 

1.4.2 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 

pengobatan bisoprolol pada pasien dengan IMA sehingga tercapai 

terapi yang aman dan efektif  

 

 


