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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Penyakit kardiovaskular merupakan penyebab utama kematian pada negara 

maju antara lain heart failure, ischemic heart disease, acute coronary syndromes, 

arrhythmias, hypertension, stroke, hyperlipidemia, acute myocardial infarction. 

Infark miokard akut (IMA) merupakan suatu keadaan nekrosis iskemik pada sel 

miokard akibat terjadinya penyumbatan akut pada arteri koronaria (Davey, 2005). 

Infark miokard merupakan salah satu kejadian yang paling umum terjadi pada 

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

kurang lebih  1,5 juta infark miokard terjadi setiap tahunnya. Dari perkiraan 

tersebut sekitar sepertiga dari penderita IMA meninggal. Sekitar 250.000 orang 

meninggal pertahunnya akibat menderita IMA sebelum mendapatkan perawatan 

medis (Schoen, 2005). IMA juga diperkirakan akan menjadi masalah utama pada 

negara berkembang yang menunjang terjadinya penyakit kardiovaskular (Antman, 

2008). 

Hasil survey kesehatan nasional pada tahun 2001 menunjukkan bahwa 

26,3% penyebab utama kematian disebabkan oleh penyakit jantung dan pembuluh 

darah sedangkan penyakit infeksi  (22,9%), pernafasan  (12,7%), pencernaan  

(7,0%),  neoplasma (6,0%) dan kecelakaan lalu lintas (5,7%) (Tim Suskesnas & 

Badan Litbang Kesehatan, 2002).  IMA dapat terjadi pada berbagai usia, tetapi  

resiko yang terjadi semakin meningkat dengan bertambahnya usia serta dapat 

dipicu dengan adanya penyakit  aterosklerosis seperti hipertensi, hiperlipidemia, 

merokok, diabetes mellitus, dan gen hiperkolestrolemia. Sekitar 10% penyakit 

IMA dapat terjadi pada  pasien dengan usia dibawah 40 tahun, dan 45% pada 

pasien dengan usia dibawah 65 tahun. Laki-laki memiliki faktor resiko menderita 

IMA lebih besar dibanding wanita (Schoen, 2005). 

Progresi lesi aterosklerosis sampai dengan pembentukan trombus yang 

terjadi merupakan proses kompleks yang berhubungan dengan cedera vaskular. 

Aterosklerosis menyebabkan penimbunan lipid dan jaringan fibrosa dalam arteri 
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koronaria, sehingga secara progresif mempersempit lumen pembuluh darah yang 

dapat mengakibatkan resistensi terhadap aliran darah akan meningkat dan 

membahayakan aliran darah miokardium yang dapat mengurangi kemampuan 

dilatasi pembuluh darah sehingga mengakibatkan terjadinya iskemia dan disfungsi 

miokardium. Disfungsi miokardium terjadi bila menyumbat lebih dari 75% lumen 

pembuluh darah (Brown, 2005). Dalam sebagian besar kasus, infark terjadi jika 

plak aterosklerosis menjadi fisur, ruptur, atau mengalami ulserasi dengan kondisi 

yang baik bagi trombogenesis (faktor yang bisa lokal atau sistemik). Trombus 

mural yang terbentuk menyebabkan oklusi arteri koroner yang mengakibatkan 

kerusakan miokard. Adanya ruptur plak menyebabkan reaktivasi platelet, agregasi 

platelet dan timbulnya trombus yang dapat menyebabkan aliran darah tiba-tiba 

berkurang. Bila trombus menutup lumen, akan terjadi penghambatan aliran darah 

koroner dan dapat terjadi infark jantung akut  (Braunwald, 2008).  

Manifestasi klinik yang terjadi pada pasien IMA berupa nyeri dada sentral 

yang berat seperti tertekan yang berlangsung ≥ 20 menit disertai berkeringat, 

pucat dan mual (Davey, 2005). Walaupun nyeri merupakan keluhan yang sering 

diajukan pasien, namun tidak selalu demikian. Sejumlah minimum 15-20% infark 

miokard tidak disertai nyeri (Braunwald, 2008). 

Tujuan terapi pada pasien infark miokard diindikasikan untuk menurunkan 

resiko kematian, meminimalkan infark, menyelamatkan fungsi miokardium, 

mencegah terjadinya komplikasi, memperbaiki aliran darah arteri yang tersumbat, 

rehabilitasi, memastikan pencegahan terjadinya serangan ulang dan meningkatkan 

kualitas hidup pasien (Spinler & Denus, 2008; Greene & Harris, 2008). Tindakan 

utama yang dilakukan adalah revaskularisasi (reperfusi) aliran darah arteria 

koronaria yang tersumbat dengan trombolitik dan primer PCI (percutaneous 

coronary intervention). Semakin cepat dilakukan semakin banyak miokardium 

yang diselamatkan. Terapi farmakologis penderita IMA adalah oksigenasi, 

vasodilator nitrat, analgesik kuat, fibrinolitik/ trombolitik, antikoagulan, 

antiplatelet, inhibitor glikoprotein IIb/IIIa, ACEI, antihiperlipidemia, kalsium 

bloker, dan β-bloker (Spinler & Denus, 2008). 
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Studi epidemiologi menjelaskan adanya hubungan antara hiperreaktivitas 

platelet dengan peningkatan resiko terjadinya penyakit vaskular. Berdasarkan 

bukti penelitian, menunjukkan bahwa penggunaan obat golongan antiplatelet 

dapat menurunkan resiko kejadian vaskular (seperti : infark miokard (IM) dan 

stroke) (Xiang et al., 2008). 

Terapi antiplatelet seperti aspirin dan klopidogrel memiliki manfaat klinik 

pada berbagai macam penyakit arteri tromboemboli. Klopidogrel merupakan 

antiplatelet yang relatif lebih aman dari pada aspirin, karena klopidogrel tidak 

menimbulkan nyeri dibandingkan pada penggunaan aspirin. Klopidogrel memiliki 

mekanisme kerja sebagai penghambat Adenosin 5΄ difosfat (ADP). Pada 

percobaan CAPRIE (Clopidogrel versus Aspirin in Patients at Risk of Ischaemic 

Events), Klopidogrel merupakan alternatif untuk aspirin bagi pasien yang gagal 

mencapai efek terapi dari aspirin.  Klopidogrel 75 mg menunjukkan kecepatan 

absorbsi oral, menghambat agregasi platelet secara signifikan (40-60%). 

Klopidogrel menunjukkan kemampuan menurunkan resiko relatif sebanyak 8,7% 

lebih dari aspirin  pada pencegahan IM, stroke iskemik atau kematian vaskular. 

Penggunaan klopidogrel dapat menurunkan resiko relatif sebanyak 19.2 % ketika 

dibandingkan dengan aspirin pada penggunaan fatal maupun non-fatal IM 

(Mousa, 2006). 

Pada penderita IMA, pemeriksaan fisik saja tidak dapat digunakan sebagai 

dasar menetapkan diagnosa yang pasti. Hal ini disebabkan  karena pada 

pemeriksaan fisik ditemukan semua hasil pemeriksaan menunjukkan nilai normal, 

atau hanya menunjukkan abnormalitas yang non spesifik (Anderson, 2004). 

Walaupun demikian, data pemeriksaan fisik diperlukan sebagai data penunjang 

pada penetapan diagnosa. Pemeriksaan fisik yang dilakukan meliputi denyut 

jantung, tekanan darah, denyut nadi, suhu tubuh, kecepatan pernafasan, denyut 

vena jungular, dan denyut karotid (Antman, 2008 ; Gray et al., 2005). Selain itu, 

pemeriksaan laboratorium yang dilakukan berupa pemeriksaan kadar serum 

beberapa enzim yang biasanya ditemukan pada sel miokardium seperti creatine 

kinase/ creatine phosphokinase (CK/CPK) yang merupakan enzim spesifik pada 

penderita IMA, creatine kinase subtype MB (CK-MB) dan troponin spesifik 

jantung (baik troponin l dan troponin T) (Huang, 2004). Selain itu terjadinya 
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perubahan gambaran EKG meliputi peningkatan pada segmen ST dan gelombang 

Q pada EKG merupakan indikasi kuat pada sebagian besar kasus terjadinya IMA 

(Antman & Braundwald, 2008; Greene & Harris, 2008).  

Banyaknya evidence yang menunjukkan manfaat penggunaan klopidogrel 

untuk terapi IMA serta permasalahan terkait obat (Drug Related Problem) 

mendorong peneliti untuk mengetahui pola penggunaan Klopidogrel pada terapi 

IMA serta permasalahan yang terjadi terkait pola penggunaan klopidogrel, 

sehingga dapat dilakukan manajemen terapi sebagai upaya untuk meningkatkan 

mutu pelayanan dan outcome yang diperoleh pasien yang ditandai dengan 

perbaikan vital sign (data klinik pasien) dan data laboratorium yang mendukung 

(Huang, 2004). 

Untuk itu akan diteliti pola penggunaan klopidogrel pada pasien infark 

miokard akut (IMA) yang dilakukan di Rumah Sakit Umum Dr.Saiful Anwar 

karena rumah sakit tersebut merupakan rumah sakit umum terbesar di Malang. 

Sehingga prevalensi kemungkinan terjadinya kasus IMA di rumah sakit ini dapat 

memenuhi jumlah sampel untuk dilakukannya penelitian ini.  

  

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah pola penggunaan obat-obat pada terapi IMA ? 

2. Bagaimanakah pola penggunaan klopidogrel meliputi dosis, cara/ aturan 

penggunaan, dan kondisi KRS/ outcome terapi pada pasien IMA ? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Mengetahui pola penggunaan obat-obat  pada terapi IMA sebagai upaya 

untuk meningkatkan mutu pelayanan. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mengetahui pola terapi obat-obat pada pasien IMA di Rumah Sakit 

Syaiful Anwar Malang. 

2. Mengetahui terapi klopidogrel terhadap outcome terapi pasien IMA 

meliputi dosis, rute, dan kondisi KRS pada pasien IMA. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Bagi Rumah Sakit 

1. Bagi Rumah sakit sebagai bahan masukan bagi pengambil keputusan 

baik klinisi maupun farmasis terutama berkaitan dengan pelayanan 

farmasi klinik. 

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

merekomendasikan penggunaan obat di RSU Dr. Saiful Anwar Malang.  

3. Sebagai data awal DUS (Drug Utilization Study) yang bermanfaat untuk 

instalasi farmasi berkaitan dengan pengadaan obat. 

4. 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 

klopidogrel. 

  

Bagi peneliti 

1. Memberikan informasi tentang pola penggunaan klopidogrel sebagai 

terapi IMA sebagai upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan dan 

outcome yang diperoleh pasien IMA di RSU Dr. Saiful Anwar Malang. 

2. Mengetahui penatalaksanaan terapi pengobatan terhadap outcome pada 

pasien IMA sehingga farmasis dapat memberikan asuhan kefarmasian 

dengan bekerja sama dengan klinisi lainnya. 

 


