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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

 Penyakit kardiovaskular merupakan penyebab kematian paling umum di 

seluruh dunia. Penyakit kardiovaskular hampir mendekati 40% kematian di 

Negara maju dan sekitar 28 % di Negara miskin dan berkembang (Filipatos et al, 

2015). Gagal jantung merupakan masalah kesehatan masyarakat yang serius, 

prevalensi lebih dari 5,8 juta di Amerika Serikat. Dan lebih dari 23 juta di seluruh 

dunia dan akan semakin meningkat. Gagal jantung bukanlah diagnosis penyakit, 

tetapi sindrom klinis yang mungkin memiliki karakteristik yang berbeda 

tergantung pada usia, jenis kelamin, ras atau etnis, dan status fraksi ejeksi 

ventrikel kiri (Bui et al, 2011). Untuk rumah sakit jantung harapan kita tahun 

2008 menunjukan rawat inap dan mortalitas akibat gagal jantung sekitar 12 % dan 

pada tahun 2012 sudah mencapai 50% dalam waktu 4 tahun, selain itu didapat 

juga data penderita gagal jantung di Indonesia berusia rata-rata 60 tahun lebih 

muda dibandingkan Negara pasifik lainya diatas 60 tahun (Ariviani, 2012). 

Sekitar 70% kasus disebabkan oleh gagal sistolik dengan ganguan fungsi 

ventrikel dan fraksi enjeksi < 50% kontraktilitas miokard. Gagal jantung kiri 

penyakit jantung iskemik paling sering mengenai ventrikel kiri (preload), 

sedangkan gagal jantung kanan menyebabkan overload tekanan atau disebut juga 

dengan gagal jantung kongestif (Aronson and Ward, 2010). Berdasarkan etiologi 

gagal jantung dapat disebabkan oleh banyak hal secara epidemiologi cukup 

penting untuk mengetaui penyebab gagal jantung. Penyebab gagal jantung yang 

paling sering terjadi arteri koroner dan hipertensi. Penyakit jantung koroner pada 

Framingham Study dikatakan sebagai penyebab gagal jantung pada 46 % laki-laki 

dan 27% pada wanita. Faktor risiko koroner seperti diabetes dan merokok juga 

berpengaruh terhadap perkembangan dari gagal jantung, selain itu berat badan 

serta rasio tingginya kolestrol juga dikatakan sebagai faktor resiko perkembangan 

gagal jantung (Yancy et al, 2013). Pada kasus gagal jantung selain faktor resiko 

ada juga karena kerusakan dari fungsi organ tersebut, penyebab primer  pada 

gagal jantung salah satunya adanya overload tekanan yang menambah beban 
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jantung, adanya overload volume, kemudian  penyakit miokard, denyut jantung 

yang cepat, beberapa hal tersebut mempengaruhi curah jantung sehinga curah 

semakin rendah (Syamsudin, 2011). Kelainan fungsi jantung yang disebabkan 

oleh faktor resiko, yang berkembang menjadi gejala klinis dengan gejala yang 

sering terjadi sesak napas (despneu) dan mudah lelah (fatigue), selain itu juga 

mengalami batuk, edema bahkan sampai mati mendadak (Siswanto et al, 2015). 

  Pada terapi gagal jantung dapat berupa terapi farmakologi maupun 

nonfarmakologi. Untuk terapi non farmakolgi misalnya perubahan gaya hidup, 

melakukan Perubahan pola makan untuk menjaga berat ideal dan menurunkan 

asupan garam mungkin diperlukan, mengurangi gejala gagal jantung termasuk 

berhenti merokok atau penggunaan tembakau lainnya, tidak mengkonsumsi 

alkohol dan menggunakan obat-obatan berbahaya (Minesota, 2010). Untuk terapi 

farmakologi pada gagal jantung sesuai dengan data klinik maupun data 

laboratorium pasien dimulai dengan pemberian oksigen dan cairan sebagai terapi 

awal untuk sesak dan keseimbangan cairan tubuh, ketika diketauhi adanya edema 

dapat diberikan diuretik Furosemid. Untuk terapi vasodilatornya bisa digunakn 

ISDN dan terapi remodelingnya diberikan ACE inhibitor misalnya kaptropil. 

Untuk terapi peningkatan kontraktilitas bisa dipakai Digoksin. Antagonis 

Receptor Blocker digunakan sebagai alternatif pasien yang tidak dapat 

mentoleransi ACE inhibitor dan untuk memperlambat kerja jantung agar lebih 

mudah untuk memompa diberikan β-blocker (Follath et al, 2011). 

  Bisoprolol, antagonis selektif β1 yang merupakan terapi pada pengobatan  

gagal jantung yang menunjukan aktifitas yang berkualitas seperti pada uji CBIS-II 

pada tahun 1999, yang menunjukan bahwa obat ini menurunkan mortalitas dengan 

cara dikombinasikan pada terapi standar ACEI inhibitor maupun diuretik 

(McMurray et al, 2005). Bisoprolol memperlambat aktivitas jantung dengan 

memblok neurotransmitter yang dikirim oleh syaraf simpatis ke jantung, reseptor 

β-adregenik diblok sehinga kerja jantung lebih lambat sehinga tekanan darah 

dalam pembuluh darah berkurang dan jantung akan lebih mudah untuk memompa 

ke seluruh tubuh. Pada dosis bisoprolol diberikan secara titrasi agar tidak terjadi 

efek samping hipotensi ataupun brakikardi (Bui et al, 2011). Untuk dosis 

bisoprolol dimulai dengan dosis 1,25 mg sampai 10 mg per hari. Obat - obat yang 
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tergolong jenis  β-blocker meliputi carvedilol, bisoprolol, metoprolol, nebivolol, 

tiap jenis obat dosis dan frekuensi pemakaian berbeda juga (Hudson, 2012).  

Pada penggujian beralihnya carvedilol ke bisoprolol dapat membantu 

untuk menghindari gejala yang merugikan dari efek samping klinis yang paling 

umum pusing dan hipotensi. Bisoprolol sangat selektif, juga terbukti efektif untuk 

gagal jantung. Beberapa pasien 9 dari 16 dengan hipotensi merasa berkurang dari 

efek hipotensi (Taniguchi et al, 2013). Bisoprolol memiliki efek paling sering 

pusing dan bradikardi. Bisoprolol awalnya kontraindikasi karena akan 

menghambat saraf simpatis sehingga otot jantung melemah. Namun efek simpatis 

yang dapat merugikan, memberikan efek jauh kebih menguntungkan karena 

jantung berdetak lebih lambat sehinga lebih mudah untuk memompa. Obat ini 

dapat diberikan saat akut maupun sudah stabil (Dungen et al, 2011). 

Dari uraian latar belakang di atas diharapkan adanya kajian mengenai pola 

penggunaan bisoprolol pada pasien gagal jantung dapat membantu tenaga 

kesehatan lainnya dalam menekan permasalahan yang mungkin timbul selama 

terapi. Di samping itu, dengan adanya kajian ini diharapkan pula dapat menjadi 

langkah awal dalam pelaksanaan pharmaceutical care yang berorientasi pada 

pasien (patient oriented) agar tercapai terapi yang maksimal. 
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1.2  Rumusan masalah 

Bagaimana pola penggunaan bisoprolol meliputi dosis, rute pemakaian    

frekuensi dan cara/aturan pengunaan? 

 

1.3  Tujuan penelitian 

1.3.1  Tujuan umum 

Mengetahui pola penggunaan obat bisoprolol pada pasien terapi gagal 

jantung di rumah sakit. 

1.3.2  Tujuan khusus 

Mengetauhi Pola penggunaan obat bisoprolol pada terapi gagal jantung di 

rumah sakit meliputi dosis, rute, frekuensi, aturan penggunaan. 

 

1.4  Manfaat penelitian 

1. Mengetauhi outcome dari penggunaan dosis pada terapi gagal jantung, 

sehinga sebagai farmasis dapat memberikan pelayanan yang tepat dengan 

bekerjasama dengan tenaga medis yang lain. 

2. Mengetauhi pola penggunaan terapi bisoprolol pada pasien gagal jantung  

upaya untuk mendapatkan outcome yang maksimal. 

3. Sebagi pertimbangan pihak rumah sakit berkaitan dengan pelayanan 

farmasi klinik untuk kemajuan pelayanan farmasi. 

4. Sebagai acuan pihak rumah sakit terutama bagian instalasi farmasi untuk 

menyususn perencanaan penggadaan obat. 


