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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Penyakit kardiovaskular merupakan penyebab kematian dan kecacatan 

nomor satu di seluruh dunia. Hasil survei penyebab kematian dunia yang 

dilakukan oleh WHO pada tahun 2011 menunjukkan bahwa penyebab kematian 

sebanyak 33,6 disebabkan oleh penyakit jantung dan pembuluh darah, kemudian 

diikuti penyakit infeksi pernafasan sebesar 11,9%, diare 4,3%, HIV/AIDS 3,1%, 

kanker trakea, bronkus, dan paru-paru 2,4%, tuberkulosis 2,4%, diabetes melitus 

2,2%, dan kecelakaan lalu lintas 2,1%. 

Salah satu penyakit kardiovaskular adalah gagal jantung. Menurut American 

Heart Association, di Amerika Serikat lebih dari 4,6 juta pasien yang menderita 

penyakit ini dan menjadi penyebab kematian beberapa ratus ribu pasien setiap 

tahunnya. Seiring dengan perubahan pola hidup dan peningkatan kesejahteraan, 

diperkirakan angka terjadinya akan terus meningkat (Parker et al., 2008).  

Gagal jantung merupakan suatu kondisi klinis yang terjadi pada pasien yang 

memiliki kelainan struktur dan fungsi jantung bawaan atau yang disebabkan oleh 

faktor resiko, berkembang menjadi gejala klinis dan terdapat tanda-tanda seperti 

edema dan rales, yang dapat menyebabkan peningkatan rawat inap, penurunan 

kualitas hidup dan mempersingkat harapan hidup (Mann, 2008). 

Gagal jantung dimulai dengan adanya miokard injury yang menyebabkan 

jantung tidak mampu memompakan darah yang cukup untuk kebutuhan tubuh. 

Mekanisme kompensasi yang dilakukan jantung untuk mempertahankan cardiac 

output adekuat yaitu mengaktivasi sistem saraf simpatik dan sistem renin-

angiotensin-aldosteron (RAAS) yang mengakibatkan vasokonstriksi dan retensi 

natrium dan air, serta remodeling jantung (Parker et al.,2008). 

Pada pasien gagal jantung, prinsip pengobatan bertujuan untuk 

meningkatkan kualitas hidup pasien; meringankan atau mengurangi gejala; 

mencegah atau memperlambat perkembangan penyakit, dan memperpanjang 

kelangsungan hidup. Terapi farmakologi yang digunakan adalah diuretik, inhibitor 
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ACE, β-bloker, angiotensin II reseptor bloker, antagonis aldosteron, digoksin, 

nitrat dan hydralazine (Parker et al., 2008). 

ARB dan inhibitor ACE digunakan untuk menghambat progresi gagal 

jantung akibat adanya mekanisme kompensasi sistem RAAS dalam usaha tubuh 

mempertahankan cardiac output. ARB merupakan terapi lini kedua setelah 

inhibitor ACE untuk menangani hipertensi pada gagal jantung (Opie, 2007). 

Meskipun inhibitor ACE mengurangi produksi Angiotensin II tetapi tidak 

sepenuhnya menekan pembentukan hormon tersebut. ARB memblok reseptor 

Angiotensin II sub tipe 1 sehingga Angiotensin II tidak dapat berikatan dengan 

reseptor Angiotensin II sub tipe 1 (Parker et al., 2008). Selain itu terdapat efek 

samping dari inhibitor ACE seperti  batuk kering yang disebabkan oleh akumulasi 

bradikinin, sedangkan mekanisme kerja dari ARB tidak mempengaruhi jalur 

siklooksigenase dan tidak memproduksi bradikinin sehingga ARB dapat menjadi 

terapi alternatif pengganti inhibitor ACE (Thang, 2007).  

Salah satu ARB adalah valsartan. Beberapa penelitian terkait dengan 

valsartan adalah studi Val-HeFT (Valsartan Heart Failure Trial) yang 

menunjukkan bahwa valsartan mampu menurunkan angka mortalitas dan 

morbiditas pada pasien gagal jantung yang tidak memakai inhibitor ACE (Cohn 

dan Tognoni, 2001). Studi VALIANT (Valsartan in Acute Myocardial Infarction 

Trial) membandingkan antara pemakaian ARB (valsartan) dengan inhibitor ACE 

(captopril) dan hasil penelitian menunjukkan bahwa valsartan memiliki efektivitas 

yang sama dengan captopril dalam menurunkan mortalitas penyakit 

kardiovaskular pada pasien post infark miokard (Pfeffer et al., 2003).  

Perubahan paradigma farmasis dalam memberikan pelayanan kefarmasian 

dari drug oriented menjadi patient oriented memberikan tanggung jawab kepada  

farmasis sebagai researcher untuk mengembangkan dan melalukan penelitian 

terkait obat agar farmasis lebih mengoptimalkan perannya dalam meningkatkan 

pelayanan kefarmasian kepada pasien dengan tujuan akhir kesembuhan dan 

peningkatan kualitas hidup pasien. Atas dasar permasalahan dan fakta yang 

tersebut di atas, maka perlu diadakan penelitian tentang pola penggunaan 

valsartan pada  pasien gagal jantung. Penelitian dilakukan di Rumah Sakit Saiful 

Anwar Malang. Rumah Sakit Saiful Anwar dipilih sebagai tempat dilakukannya 
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penelitian karena rumah sakit tersebut merupakan rumah sakit umum daerah 

terbesar di kota Malang dengan berbagai kelas sosial ekonomi dari pasien. 

Diharapkan prevalensi terjadinya kasus kardiovaskular, terutama gagal jantug di 

rumah sakit ini dapat memenuhi jumlah sampel untuk dilakukannya penelitian ini. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Bagaimana pola penggunaan obat valsartan pada terapi gagal jantung 

meliputi dosis, rute, frekuensi dan cara/aturan penggunaan? 

 

1.3 Tujuan Penelitian.  

1.3.1 Tujuan Umum  

 Mengetahui pola penggunaan obat pada terapi gagal jantung untuk 

meningkatkan mutu pelayanan kepada pasien.  

1.3.2 Tujuan Khusus.  

 Mengetahui pola terapi obat valsartan pada pasien gagal jantung di RSU Dr. 

Saiful Anwar Malang meliputi dosis rute, frekuensi dan cara/aturan 

penggunaan.  

 

1.4 Manfaat Penelitian  

1. Mengetahui penatalaksanaan terapi pengobatan gagal jantung pada pasien 

sehingga farmasis dapat memberikan asuhan kefarmasian dengan bekerja 

sama dengan tenaga kesehatan lainnya. 

2. Memberikan informasi tentang pola penggunaan valsartan  pada terapi gagal 

jantung dalam upaya peningkatan mutu pelayanan kepada pasien. 

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 valsartan.  


