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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Jantung merupakan sistem kardiovaskular yang bekerja untuk mensuplai 

oksigen dan nutrisi ke jaringan dan organ tubuh lainnya. Jantung terbagi menjadi 

empat ruang, yaitu dua atrium yang berfungsi menerima darah dan dua ventrikel 

yang berfungsi memompa darah ke seluruh jaringan tubuh (Aaronson and Ward, 

2010). 

Gagal jantung merupakan salah satu penyakit kardiovaskular yang 

disebabkan oleh keadaan jantung yang tidak mampu memompa darah sehingga 

kebutuhan O2 dalam tubuh tidak tercukupi. Gagal jantung merupakan sindrom 

kompleks dengan berbagai gejala diantaranya sesak napas, retensi natrium dan 

kelelahan. Penyebab paling umum dari gagal jantung di Inggris adalah penyakit 

arteri koroner, hipertensi dan infark miokard (Anonim, 2010).  

Pada tahun 2011, di Amerika sekitar 5,8 juta penduduk menderita gagal 

jantung dan lebih dari 670.000 terjadi kasus baru dengan diagnosa penyakit yang 

sama. Angka kematian akibat gagal jantung mencapai 20% dalam setahun dan 

angka ini terus bertambah mencapai lebih dari 50% selama 5 tahun terakhir (Piller 

et al, 2011). Departemen Kesehatan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 

prevalensi penyakit kardiovaskular meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 

1975 jumlah prevalensi penyakit kardiovaskular mencapai 5,9%, tahun 1986 

mencapai 9,1%, tahun 1995 mencapai 19% (Hermansyah, 2012). Pada tahun 2001 

WHO mencatat sekitar 17 juta orang meninggal akibat penyakit kardiovaskular 

dan sekitar 32 juta orang mengalami serangan jantung dan stroke setiap tahunnya. 

Di Indonesia prevalensi penyakit kardiovaskular meliputi penyakit jantung 

koroner mencapai 26,4%, penyakit jantung iskemia (7,1%), stroke (8,4%), infark  

miokard akut (IMA) (13,49%), gagal jantung (13,42%) (Depkes RI, 2006). 

Berdasarkan hasil survei kesehatan rumah tangga (SKRT) tahun 2001 prevalensi 

hipertensi meningkat mencapai 8,3% dan meningkat menjadi 27,5% pada tahun 

2004 (Rahajeng, 2009) dimana hipertensi merupakan salah satu faktor penyebab 

gagal jantung. 
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Gangguan struktur dan gangguan fungsi jantung juga diperkirakan sebagai 

penyebab gagal jantung dimana gangguan ini menyebabkan kemampuan ventrikel 

untuk mengisi maupun memompa darah menjadi tidak normal. Pada kebanyakan 

pasien dengan gagal jantung, disfungsi sistolik dan disfungsi diastolik ditemukan 

secara bersamaan. Pada disfungsi sistolik yang ditandai dengan adanya penurunan 

kontraksi massa otot dan hipertrofi ventrikel yang disebabkan oleh meningkatnya 

tekanan darah dan volume darah sehingga ejeksi darah berkurang dan curah 

jantung berkurang. Disfungsi diastolik menyebabkan peningkatkan kekakuan 

ventrikel, sehingga pegisian darah berkurang dan menyebabkan curah jantung 

berkurang. Berkurangnya curah jantung inilah yang menyebabkan gejala-gejala 

gagal jantung (Setiawati and Nafrialdi, 2011). 

Disfungsi sistolik dan disfungsi diastolik merupakan salah satu penyebab dari 

gagal jantung. Gagal jantung juga disebabkan oleh penyebab lain diantaranya 

yaitu adanya penyakit kardiovaskular lain yang meliputi infark miokard akut, 

hipertensi, angina, aterosklerosis. Obat-obatan dan lifestyle juga berpengaruh pada 

timbulnya gagal jantung. Secara umum ada 2 cara untuk mengatasi beberapa 

gejala dari gagal jantung ini, yaitu terapi farmakologis dan terapi non 

farmakologis. Terapi ini bertujuan untuk memperbaiki gejala gagal jantung, 

meningkatkan kontraktilitas jantung, meningkatkan outcome dan meningkatkan 

curah jantung. Terapi farmakologis yang dapat digunakan pada kasus gagal 

jantung diantaranya Angiotensin Converting Enzyme Inhibitors (ACEi), 

Angiotensin Reseptor Blockers (ARB), β-Blocker, Antagonis Aldosteron, 

Diuretik, Nitrat dan Hidralazine, serta Inotropik (Ooi and Colucci, 2008). 

Mekanisme kompensasi neurohormonal pada gagal jantung menyebabkan 

vasokonstriksi secara berlebihan, retensi volume cairan dan remodelling pada 

ventrikel dengan kemunduran fungsi jantung yang cepat sehingga keadaan ini 

dapat diatasi dengan pemberian obat-obat golongan vasodilator seperti ACE 

inhibitor (Chatterjee and Fifer, 2011). 

ACE Inhibitor (ACEi) bekerja dengan cara menghambat renin angiotensin 

aldosteron sistem (RAAS) melalui penghambatan perubahan angiotensin I 

menjadi angiotensin II yang merupakan vasokonstriktor kuat. Pengahambatan 

angiotensin II ini menyebabkan vasodilatasi pembuluh darah, meningkatkan 
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sekresi natrium dan air, meningkatkan pelepasan aldosteron, meningkatkan aliran 

darah ginjal, dan menurunkan volume darah serta mencegah terjadinya 

remodelling ventrikel. Obat-obat golongan ACEi yang sering digunakan untuk 

terapi gagal jantung yaitu captopril, ramipril, enalapril dan lisinopril (Neal, 2005). 

Obat golongan ACEi selain digunakan untuk terapi gagal jantung, ACEi 

banyak digunakan untuk terapi penyakit kardiovaskular lainnya seperti infark 

miokard, ishkemia, dan hipertensi, stroke sebagai vasodilatasi dan remodelling 

ventrikel. Hasil analisis dari Antihypertensive and Lipid Lowering Treatment to 

Prevent Heart Attack Trial (ALLHAT) dan uji klinis lainnya mengkonfirmasikan 

bahwa β-blocker, ACEi dan penghambat channal kalsium dapat menurunkan 

terjadinya gagal jantung (Wright et al, 2009). 

Berdasarkan hasil penelitian metanalysis ditemukan beberapa perbedaan yang 

signifikan pada obat antihipertensi dimana penggunaan ACEi tidak lebih baik 

(tingkat kesembuhan mencapai 11%) daripada penggunaan Chanal Calsium 

Blocker (CCB) (tingkat kesembuhan mencapai 98%) pada kasus stroke, 

sedangkan pada kasus gagal jantung, ACEi lebih baik penggunaannya (tingkat 

kesembuhan mencapai 83%) daripada CCB (tingkat kesembuhan mencapai 1%) 

(Fretheim et al,2012). Menurut Ong et al, pengobatan dengan ACEi secara 

signifikan dapat mengurangi angka kematian gagal jantung dan penyakit 

kardiovaskular lain seperti infark miokard dan stroke, misalnya Enalapril adalah 

salah satu obat dari golongan ACEi yang dapat mencegah terjadinya remodelling 

ventrikel pada pasien gagal jantung (Ong, 2013). 

Menurut Kim et al, selain ACEi, terdapat beberapa obat antihipertensi lainnya 

seperti β-bloker, Channel Calcium Blockers, Angiotensin Receptor Blocker juga 

mampu menurunkan angka mortality pada gagal jantung (Kim et al, 2013; Ong, 

2013), namun ACEi digunakan sebagai firstline terapi pada gagal jantung melalui 

mekanisme kerjanya yang dapat mencegah terjadinya remodelling ventrikel. 

Kemampuan pencegahan terjadinya remodelling ventrikel inilah yang menjadi 

kelebihan dari ACEi sebagai firstline terapi pada gagal jantung yang tidak dimiliki 

oleh obat hipertensi golongan lainnya. Apabila pasien tidak dapat mentoleransi 

efek samping yang ditimbulkan oleh ACEi, maka pemberian ACEi dapat diganti 
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dengan pemberian ARB (Angiotensin Receptor Blocker) (Aaronson and Ward, 

2010). 

Berdasarkan permasalahan dan fakta dari hasil penelitian diatas, maka akan 

dilakukan penelitian ini terkait dengan profil penggunaan obat golongan ACEi 

pada pasien dengan masalah kardiovaskular khususnya pasien gagal jantung di 

Rumah Sakit Umum Dr. Saiful Anwar Malang. Penelitian ini dilakukan di Rumah 

Sakit Umum Dr. Saiful Anwar Malang yang dipilih dengan pertimbangan bahwa 

rumah sakit tersebut merupakan salah satu rumah sakit umum daerah rujukan dan 

merupakan rumah sakit terbesar di kota Malang yang melayani seluruh kalangan 

masyarakat dengan jumlah pasien dan penyakit yang bervariasi. Dengan adanya 

penelitian di rumah sakit ini diharapkan prevalensi terjadinya gagal jantung cukup 

banyak, sehingga memudahkan peneliti untuk memenuhi jumlah sampel untuk 

dilakukan penelitian. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Bagaimana pola penggunaan obat golongan ACE Inhibitor pada pasien 

gagal jantung di Rumah Sakit Umum Dr. Saiful Anwar Malang? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Mengetahui profil penggunaan obat pada pasien gagal jantung di 

Rumah Sakit Umum Dr. Saiful Anwar Malang. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Mengetahui penggunaan obat golongan ACE Inhibitor pada pasien 

gagal jantung di Rumah Sakit Umum Dr. Saiful Anwar Malang 

meliputi dosis, rute pemakaian dan frekuensi penggunaan.  

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Mengetahui penatalaksanaan terapi obat golongan ACE Inhibitor pada 

pasien gagal jantung di Rumah Sakit Umum Dr. Saiful Anwar Malang. 
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2. Sebagai studi pendahuluan dan sumber informasi bagi peneliti 

selanjutnya untuk penyempurnaan dengan menggunakan variabel 

penelitian yang berbeda. 

 


