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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Jantung merupakan suatu organ yang memompa darah ke seluruh organ 

tubuh. Jantung secara normal menerima darah dengan tekanan pengisian yang 

rendah selama diastol dan kemudian didorong dengan tekanan yang tinggi saat 

sistol. Gagal jantung muncul ketika jantung tidak mampu memompa darah pada 

jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan metabolisme tubuh (forward 

failure), atau mampu melakukannya hanya saja apabila tekanan pengisian jantung 

diatas normal (backward failure), atau karena keduanya (Chatterjee & Fijer, 

2011).  

Gagal jantung merupakan manifestasi akhir dari setiap bentuk penyakit 

jantung termasuk aterosklerosis koroner, infark miokard, penyakit katup jantung, 

hipertensi, gagal jantung kongestif, dan cardiomyopathy (Chatterjee & Fijer, 

2011). Berdasarkan laporan WHO (2008) cardiovascular diseases merupakan 

penyebab utama kematian di dunia, khususnya pada wanita yaitu 32% dari seluruh 

kematian wanita dan 27% pada pria di tahun 2004; dengan penyebab utama 

adalah ischemic heart disease yang merupakan faktor pemicu kemunculan gagal 

jantung. Selain itu gagal jantung juga penyebab paling sering hospitalisasi pada 

seseorang berusia 65 tahun atau lebih, dan tepatnya 4,9 juta penduduk Amerika 

terdiagnosa gagal jantung (Roger, 2010). 

Secara etiologi, studi yang dilakukan oleh Dunlay et al tentang faktor resiko 

gagal jantung menggambarkan bahwa hipertensi merupakan faktor resiko paling 

sering pada kasus gagal jantung, terjadi pada 66% pasien. Berdasarkan 

Framingham Heart Study, hipertensi mendahului gagal jantung pada 91% kasus, 

begitu juga berdasarkan Cardiovascular Health Study bahwa kecepatan prevalensi 

juga hampir sama dengan hasil penelitian tersebut (Dunlay et al, 2009). 

New York Heart Assosiation (NYHA) mengklasifikasikan gagal jantung 

menjadi empat kelas sebagai berikut NYHA kelas 1 pasien tidak mempunyai 

batasan aktivitas fisik; kelas II pasien cukup nyaman dengan istirahat, tetapi 

aktivitas fisik meningkatkan gejala (misalnya fatigue, dyspnea); kelas III pasien 
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nyaman dengan istirahat tetapi terdapat gejala dengan aktivitas yang lebih rendah; 

dan kelas IV pasien mengalami gejala pada saat istirahat (Norcross & Hermann, 

2005).  

Sedangkan berdasarkan ACC/AHA progres penyakit (perubahan struktur 

jantung dan gejala) diklasifikasikan menjadi empat tahap sebagai berikut: tahap A 

pasien tidak mempunyai kelainan pada struktur jantung atau gejala gagal jantung 

tetapi beresiko tinggi untuk berkembang menjadi gagal jantung; tahap B pasien 

mempunyai kelainan srtuktur jantung, tetapi tidak mengalami gejala gagal 

jantung; tahap C pasien dengan kelainan struktur jantung dengan gejala gagal 

jantung; tahap D pasien dengan gejala pada saat istirahat yang sulit disembuhkan 

meskipun dengan terapi yang maksimal (Parker et al, 2008). 

Tujuan dari terapi gagal jantung adalah untuk meningkatkan kualitas hidup 

pasien, meredakan dan mengurangi gejala, mencegah dan meminimalkan masuk 

rumah sakit, memperlambat perkembangan penyakit dan memperlama 

kelangsungan hidup pasien (Schwinghammer, 2009). Obat-obat yang sering 

digunakan dalam pengobatan gagal jantung antara lain ACE-Inhibitor/ARB, 

diuretik, β-blocker, dan inotropik positif (Neal, 2005). 

Diuretik berperan penting dalam gagal jantung kongestif dengan 

mengurangi volume cairan melalui penghambatan reabsorbsi garam dan air, 

menurunkan tekanan pengisian jantung sehingga menurunkan tekanan dinding 

jantung, edema pulmonar, kongestif perifer, dan aktivasi neurohormonal (Wilson 

Tang & Young, 2007). Diuretik loop seperti furosemid dan torsemid 

direkomendasikan pada pengobatan gagal jantung kongestif untuk mengurangi 

retensi cairan dan beban jantung (Kasama et al, 2006). Hipokalemia adalah 

masalah yang sering muncul pada penggunaan diuretik loop (Mann, 2008). Di sisi 

lain diuretik hemat kalium lebih efektif ketika digunakan secara kombinasi 

dengan diuretik loop atau diuretik thiazid. Ketika spironolakton dan diuretik 

hemat kalium yang lain digunakan secara kombinasi akan bekerja berlawanan 

dengan diuretik loop dan thiazid pada urin dan serum kalium membuat 

kemungkinan terjadinya diuresis natrium tanpa terjadi hiperkalemia atau 

hipokalemia (Braunwald, 2005). 
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Fusoremid merupakan diuretik loop yang paling sering digunakan pada 

pengobatan gagal jantung. Namun, efek terapi jangka panjang penggunaan 

furosemid tanpa diuretik hemat kalium dilaporkan lebih meningkatkan resiko 

kematian pada pasien gagal jantung baik asimtomatik maupun simtomatik. Hal ini 

dihubungan dengan furosemid yang dapat mempengaruhi aktivitas neurohormonal 

yang menimbulkan aktivasi RAAS yang mempercepat proses remodeling jantung 

(Ahmed et al, 2006). Dan juga telah dilaporkan bahwa Torsemid mampu melawan 

aktivitas neurohormonal dan memberikan outcome yang lebih baik pada pasien 

gagal jantung, meliputi fungsi jantung, volume pengisian ventrikel kiri, plasma 

BNP, dan fungsi saraf simpatik jantung (Kasama et al, 2006). Namun pemilihan 

torsemid sebagai terapi gagal jantung masih mahal jika dibandingkan dengan 

furosemid (Ahmed et al, 2006). 

Antagonis aldosteron direkomendasikan pada terapi dengan ACE-Inhibitor 

dan diuretik loop pada gagal jantung lanjut (NYHA kelas III-IV) dengan disfungsi 

sistolik (fraksi ejeksi ≤ 35%) untuk mengurangi mortalitas dan morbiditas 

(terbukti untuk spironolakton) (Setiawati dan Nafrialdi, 2007). Randomized 

Aldactone Evaluation Study (RALES) mengevaluasi penambahan spironolakton 

pada furosemid dan hasilnya Spironolakton menurunkan 30% total kematian, 

frekuensi hospitalisasi lebih rendah 35%, dan kondisi pasien membaik secara 

signifikan pada kelas fungsional NYHA dengan mekanisme pencegahan 

remodeling matriks ekstraselular (Mann, 2008) dan efek terapi pada gagal jantung 

dimediasi oleh penghambatan aldosteron daripada diuresis langsung (Hauptman & 

Swedberg, 2010). 

Sleep apnea merupakan masalah yang sering muncul pada penderita gagal 

jantung kongestif akibat dari kelebihan cairan. Penggunaan kombinasi furosemid 

– spironolakton pada pasien hipertensi dan gagal jantung disfungsi diastolik 

dengan obesitas dan mengalami sleep apnea menujukkan bahwa penggunaan 

kombinasi kedua obat tersebut dapat menurunkan gangguan bernafas saat tidur 

pada pasien akibat adanya edema faringeal dan kongestif paru (Bucca et al, 2007). 

Atas dasar permasalahan dan fakta yang tersebut di atas, maka perlu 

dilakukan penelitian tentang penggunaan kombinasi diuretik furosemid-

spironolakton pada terapi pasien gagal jantung. Penelitian dilakukan di Rumah 
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Sakit Umum Dr. Saiful Anwar Malang di karenakan rumah sakit umum daerah 

terbesar di Kota Malang dengan pasien dari berbagai kelas sosial-ekonomi 

sehingga diharapkan data yang ada dapat memenuhi jumlah sampel pada 

penelitian ini. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah pola penggunaan obat pada pasien gagal jantung yang 

dirawat di instalasi rawat inap RSU. Dr. Saiful Anwar Malang? 

2. Bagaimanakah profil penggunaan kombinasi furosemid-spironolakton pada 

pasien gagal jantung yang dirawat di instalasi rawat inap RSU. Dr. Saiful 

Anwar Malang? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

1.3.1. Tujuan Umum 

Mengetahui pola penggunaan obat pada pasien gagal jantung yang dirawat 

di instalasi rawat inap RSU. Dr. Saiful Anwar Malang. 

 

1.3.2. Tujuan Khusus 

1. Mengetahui pola penggunaan obat pada pasien gagal jantung yang dirawat 

di instalasi rawat inap RSU. Dr. Saiful Anwar Malang. 

2. Mengetahui profil penggunaan kombinasi furosemid – spironolakton, 

meliputi dosis, aturan pemakaian, rute pemakaian, dan lama pemakaian pada 

pasien gagal jantung yang dirawat di instalasi rawat inap RSU. Dr. Saiful 

Anwar Malang. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

1. Mengetahui outcome terapi pasien gagal jantung sehingga farmasis dapat 

memberikan asuhan kefarmasian dengan bekerja sama dengan tenaga 

kesehatan lainnya. 

2. Memberikan informasi tentang pola penggunaan kombinasi furosemid-

spironolakton pada pasien gagal jantung dalam upaya peningkatan mutu 

pelayanan kepada pasien. 
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3. Sebagai bahan masukan bagi pengambil keputusan baik klinisi maupun 

farmasis terutama berkaitan dengan pelayanan farmasi klinik.  

4. Sebagai bahan masukan bagi Komite Medik Farmasi dan Terapi dalam 

merekomendasikan penggunaan obat di RSU Dr. Saiful Anwar Malang.  

5. Sebagai dasar untuk menentukan kebijakan lebih lanjut dari SMF Jantung 

RSU Dr. Saiful Anwar Malang untuk mengatasi masalah DRP (Drug 

Related Problems) yang berkaitan dengan penggunaan penggunaan 

kombinasi furosemid – spironolakton pada pasien gagal jantung. 


