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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sistem kardiovaskular terdiri dari jantung dan pembuluh darah, yang 

mengandung kurang lebih 5,5 liter darah pada laki-laki dengan berat badan 70 Kg. 

Fungsi utama sistem kadiovaskular adalah mendistribusikan O2 dan nutrisi ke 

jaringan, mentransfer metabolit dan CO2 ke organ ekskresi dan paru serta 

mentranspor hormon dan komponen sistem imun serta sebagai termoregulasi. 

Jantung sendiri adalah pompa otot beruang empat (dua atrium dan dua ventrikel) 

yang mendorong darah mengelilingi sirkulasi (Ward et al, 2009). 

Setiap 36 detik satu orang meninggal karena penyakit kardiovaskular dan 

setiap hari sekitar 2500 orang meninggal di Amerika Serikat. Penyakit 

kardiovaskular adalah salah satu dari lima penyebab utama kematian (selain 

kanker, penyakit paru-paru, kecelakaan dan diabetes). Faktor penting lainnya pada 

penyakit kardiovaskular adalah lebih dari 60% kematian jantung yang tidak 

terduga terjadi tanpa sejarah penyakit jantung (Chilton & Talbert, 2008). 

Usaha pencegahan untuk pengelolaan penyakit kardiovaskular diperlukan 

karena sekali penyakit kardiovaskular muncul, seringkali mematikan dan yang 

cukup beruntung dapat bertahan jarang dapat kembali ke kondisi semula. 

Pencegahan terhadap penyakit kardiovaskular utama sekarang dapat dengan 

mudah dilakukan. Beberapa perubahan pada faktor resiko yang mempengaruhi 

dapat dipastikan menurunkan kemungkinan penyakit semacam itu muncul 

(Kannel, 2005). 

Peningkatan kejadian gagal jantung merupakan epidemik global, terutama 

pada geriatrik, yang menghabiskan biaya perawatan yang lumayan besar, cacat 

dan kematian. Penderita penyakit arteri koroner, hipertensi dan diabetes melitus 

adalah faktor resiko yang paling besar. Ironisnya kemajuan pengobatan untuk 

penyakit arteri koroner dan sindrom iskemik akut, yang berhasil menyelamatkan 

nyawa, justru menghasilkan peningkatan populasi mereka yang selamat dengan 

disfungsi ventrikel kiri yang mana akan berkembang menjadi gagal jantung 

(Starling, 2007).  
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Gagal jantung dapat mempengaruhi jantung kiri atau jantung kanan atau 

keduanya secara bersamaan. Pasien dengan gagal jantung kiri menunjukkan gejala 

cardiac output  yang rendah dan peningkatan tekanan vena pulmonar, dispnea 

adalah gejala yang menonjol. Tanda-tanda retensi cairan terutama terjadi pada 

pasien dengan gagal jantung kanan, dimana pasien menunjukkan edema, kongesti 

hepar, dan yang cukup sering adalah asites (Tierney et al, 2002). 

Ada lima sasaran dari terapi pasien dengan gagal jantung, yaitu identifikasi 

dan koreksi kondisi yang mendasari gagal jantung, mengeliminasi acute 

precipitating yang menimbulkan gejala, penatalaksanaan gagal jantung, modulasi 

respon neurohormonal dan perpanjangan masa hidup mereka yang dapat bertahan 

(Chatterjee & Fifer, 2011). Terapi farmakologis untuk gagal jantung diantaranya 

Digitalis, Diuretik, ACE-I (Angiotensin Converting Enzyme Inhibitors), ARB 

(Angiotensin Reseptor Blokers), β-bloker, Antagonis Aldosteron, Hydralazine-

Isosorbide Dinitrate (Katzung & Parmley, 2007). 

Mekanisme kompensasi neurohormonal pada gagal jantung menyebabkan 

vasokonstriksi yang berlebihan, retensi volume, dan remodeling pada ventrikel, 

dengan kemunduran fungsi jantung yang cepat. Obat-obat golongan vasodilator 

membantu untuk membalikkan akibat buruk ini. Karena itulah penggunaan 

vasodilator terutama golongan ACE-I adalah sebuah terapi yang penting pada 

pengobatan gagal jantung (Chatterjee & Fifer, 2011). 

ACE inhibitors memblok sistem renin angiotensin aldosteron (RAAS = 

Renin Angiotensin Aldosterone System) dengan cara menghambat konversi 

angiotensin I menjadi angiotensin II, menimbulkan vasodilatasi dengan 

membatasi vasokonstriksi yang diinduksi angiotensin II. ACE inhibitors juga 

menurunkan retensi natrium dengan menurunkan sekresi aldosteron.  ACE 

inhibitors yang umum digunakan pada terapi gagal jantung antara lain captopril, 

lisinopril dan enalapril. 

Seperti pada semua golongan ACE-I, captopril dapat menurunkan 

angiotensin II dan aldosteron yang pada gilirannya akan melemahkan banyak efek 

yang mengganggu. Efek-efek yang dapat diminimalisir atau dikurangi oleh 

golongan ACE-I antara lain menurunkan remodeling ventrikel, fibrosis miokard, 

apoptosis miosit, cardiac hypertrophy, pengeluaran norepinephrine (NE), 
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vasokonstriksi dan retensi air dan natrium (Schwinghammer, 2009). Vasodilator 

endogen bradikinin, yang di inaktifkan oleh ACE, juga meningkat dengan adanya 

ACE-I (Parker et al, 2008). 

Studi klinik pemberian terapi ACE-I dengan kontrol plasebo yang 

mengikutkan lebih dari 7000 pasien dengan penurunan LVEF (Left Ventricular 

Ejection Fraction) diketahui menunjukkan efek yang menguntungkan pada gejala, 

klasifikasi fungsional dari NYHA (New York Heart Association), status klinik, 

toleransi terhadap olahraga dan kualitas hidup. Ketika dibandingkan dengan 

plasebo, pasien yang diterapi dengan ACE-I memiliki lebih sedikit kegagalan 

dalam terapi, masuk rumah sakit dan peningkatan dosis diuretik (Parker et al, 

2008). Studi tambahan menunjukkan bahwa ACE-I juga dapat digunakan pada 

pasien dengan disfungsi ventrikular tanpa gejala (Asymptomatic). Dengan 

menurunkan preload dan afterload, obat ini dapat melambatkan laju dilatasi 

ventrikel dengan demikian akan menunda timbulnya gagal jantung. Sehingga, 

ACE-I berguna pada semua pasien, dari mereka yang tanpa gejala sampai mereka 

dengan gagal jantung berat (Katzung & Parmley, 2004). 

Atas dasar permasalahan dan fakta tersebut, maka perlu diadakan penelitian 

mengenai pola penggunaan captopril serta outcome terapi pasien gagal jantung di 

Rumah Sakit Islam Aisyiah Malang. Rumah Sakit Islam Aisyiyah Malang dipilih 

karena rumah sakit ini merupakan rumah sakit swasta yang memungkinkan semua 

kalangan masyarakat ada di rumah sakit tersebut dengan pasien yang bervariasi. 

Diharapkan prevalensi terjadinya gagal jantung di rumah sakit ini cukup banyak 

dan dapat memenuhi jumlah sampel untuk dilakukan penelitian. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah pola penggunaan captopril meliputi dosis, rute 

pemakaian dan frekuensi pemberian pada pasien gagal jantung? 

2. Bagaimana pola penggunaan obat pada terapi gagal jantung?  
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1.3 Tujuan Penelitian  

1.3.1 Tujuan Umum 

1. Mengetahui pola penggunaan obat pada terapi gagal jantung di Rumah 

Sakit Islam Aisyiyah Malang. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mengetahui pola penggunaan obat terutama captopril pada terapi 

gagal jantung untuk meningkatkan mutu pelayanan dan kualitas hidup 

pasien. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Mengetahui penatalaksanaan terapi pengobatan gagal jantung di 

Rumah Sakit Islam Aisyiyah Malang. 

2. Sebagai masukan bagi pelaksanaan terapi gagal jantung di Rumah 

Sakit Islam Aisyiyah Malang. 

3. Sebagai sumber data berhubungan dengan pengadaan obat di Rumah 

Sakit Islam Aisyiyah Malang. 

4. Sebagai masukkan untuk menentukan kebijakan terkait DRP (Drug 

Related Problem) dari penggunaan captopril pada penderita gagal 

jantung di Rumah Sakit Islam Aisyiyah Malang. 

5. Sebagai masukkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan 

outcome pasien gagal jantung di Rumah Sakit Islam Aisyiyah Malang. 


