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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Gagal jantung merupakan penyakit yang kompleks akibat kelainan 

struktural dan fungisional jantung sehingga terjadi gangguan pengisian ventrikel 

atau ejeksi darah dengan gejala sesak nafas, mudah lelah disertai edema perifer 

(Yancy dkk., 2013). Gagal jantung dapat dikatakan sebagai jalur terakhir dari 

setiap penyakit jantung, dimana curah jantung tidak dapat memenuhi kebutuhan 

jaringan secara adekuat (Guimaraes dkk., 2011).  

Gagal jantung berkontribusi terhadap mortalitas dan morbidtas secara global 

(De Lucia dkk., 2014). Di Amerika, kejadian gagal jantung sebagian besar tetap 

stabil selama beberapa dekade terakhir, lebih dari 650.000 kasus gagal jantung 

didiagnosis setiap tahunnya (Yancy dkk., 2013). Di Indonesia prevalensi gagal 

jantung meningkat dengan bertambahnya usia, menurut Riset Kesehatan Dasar 

tahun 2013, kejadian gagal jantung tertinggi pada usia ≥ 65 tahun, prevalensi 

gagal jantung di Indonesia sebanyak 0,13% diperkirakan sekitar 229.696 jiwa. 

Prevalensi tertinggi gagal jantung berdasarkan diagnosis dokter di provinsi Jawa 

Timur dengan presentase 0,19% atau sebanyak 54.826 jiwa sedangkan prevalensi 

gagal jantung berdasarkan gejala, tertinggi di provinsi Jawa Barat dengan 

presentase 0,3% atau sebanyak 96.487 jiwa (Kemenkes RI, 2013). 

Penyebab utama gagal jantung adalah penyakit kardiovaskuler seperti 

hipertensi, kardiomiopati dan penyakit jantung koroner, yang dapat menyebabkan 

disfungsi ventrikel kiri berupa penurunan kemampuan kontraksi, relaksasi atau 

keduanya yang berdampak pada penurunan curah jantung (Dipiro dkk., 2011). 

Gagal jantung juga dapat disebabkan oleh penyakit metabolik seperti 

hipertiroidisme dan anemia, dimana pada keadaan tersebut tubuh membutuhkan 

curah jantung yang lebih tinggi dari normal (Aldredge dkk., 2013).   

Penurunan curah jantung karena disfungsi ventrikel kiri memodulasi 

aktivasi  neurohormonal (Sistem Simpatis, Renin Angiotensin Aldosteron System 

atau RAAS), remodeling miokard dan hipertrofi miokard, sebagai suatu 

mekanisme kompensasi tubuh untuk memperbaiki perfusi jaringan secara adekuat 
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(Ramani dkk., 2010). Mekanisme kompensasi bermanfaat untuk memperbaiki 

sirkulasi pada keadaan akut namun aktivasi kompensasi pada jangka waktu yang 

panjang dapat memperburuk kondisi jantung secara kompleks meliputi 

perburukan fungisional, struktural, dan molekular (Dipiro dkk, 2011). 

Hiperaktivasi simpatis sebagai mekanisme kompensasi merupakan salah 

satu tanda gagal jantung (Brunton dkk., 2011). Aktivasi simpatis meningkatkan 

frekuensi denyut jantung dan tekanan darah dengan meningkatkan resistensi 

vaskular untuk mempertahankan curah jantung (Neal, 2012). Adanya peningkatan 

frekuensi denyut jantung akan meningkatkan kebutuhan oksigen miosit sehingga 

memicu terjadinya iskemik dan pembentukan radikal bebas yang dapat 

menyebabkan remodeling miokard (De Lucia dkk., 2014). Resistensi vaskular 

menyebabkan ginjal mengaktifkan Renin Angiotensin Aldosteron System (RAAS), 

sehingga terjadi peningkatan kadar angiotensin dan aldosteron dalam darah yang 

dapat memicu penurunan performa jantung (Darmadi, 2013). 

Tatalaksana hipertensi dan atau penyakit arteri koroner sangat diperlukan 

dalam pencegahan dan penanganan gagal jantung (Syamsudin, 2011). European 

Society of Cardiology (ESC) Guideline pada tahun 2012 merekomendasikan obat 

pada gagal jantung meliputi ACE-Inhibitor, β-blcoker, Antagonis Aldosterone, 

Angiotensin Receptor Blocker (ARB), Diuretik, Digoxin, Hydralazine dan Nitrat. 

Memburuknya performa jantung akibat hiperaktivasi simpatis dapat dicegah 

dengan penggunaan β-blocker bersama ACE-Inhibitor atau ARB dan diuretik jika 

diperlukan untuk mengurangi gejala (Gunawan dkk., 2011), (ESC Guidelines, 

2012). Penggunaan β-blocker di indikasikan untuk pasien gagal jantung yang 

keadaanya stabil atau pada pasien yang tidak dalam kondisi retensi cairan yang 

berat dan tidak dalam terapi inotropik iv (Siswanto dkk., 2015). American Heart 

Assosiation (AHA) pada tahun 2013 merekomendasikan bisoprolol, carvedilol 

dan metorpolol suksinat sebagai β-blocker yang digunakan pada terapi gagal 

jantung. 

Bisoprolol merupakan inhibitor adrenergik yang bekerja selektif terhadap 

reseptor β1. Selektifitas bisoprolol terhadap reseptor β1 tidak menyebabkan 

vasokonstriksi serta memberikan keuntungan pada pasien gagal jantung yang 

mengalami penyakit paru (Gunawan dkk., 2011). Mekanisme kerja bisoprolol 
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dengan menurunkan curah jantung, menghambat pelepasan renin oleh ginjal dan 

mengurangi aliran tonus simpatis dari pusat vasomotor pada otak. Inhibisi 

bisoprolol terhadap hiperaktivasi simpatis dapat menurunkan progresi remodeling 

miokard (Aaronson dan ward, 2010). 

Beberapa penelitian klinis menunjukan manfaat penggunaan terapi 

bisoprolol. Pada Cardiac Insufficiency Bisoprolol Study (CIBIS) II, 2.647 pasien 

gagal jantung NYHA kelas II-IV, dengan kardiomiopati iskemik dan 

kardiomiopati non-iskemik, masing-masing secara acak diberikan bisoprolol dan 

plasebo. 1327 pasien menerima bisoprolol (1,25 sampai 10 mg, satu kali sehari) 

dan 1320 pasien menerima plasebo, kemudian pasien di follow-up setiap 3 bulan. 

Penelitian dihentikan pada bulan ke-18, karena terjadi penurunan pada semua 

penyebab kematian sebanyak 32% yaitu penurunan angka rawat inap sebanyak 

20%, penurunan kematian akibat kardiovaskluar sebanyak 29% dan penurunan 

angka kematian mendadak sebesar 44%. 

Van de Ven dkk., pada tahun 2012 dalam penelitiannya membandingkan 

dampak pengobatan gagal jantung pada kombinasi dengan terapi awal bisoprolol 

vs terapi awal enalapril terhadap ventrikel kiri dan fraksi ejeksi. Penelitian 

dilakukan pada 40 pasien gagal jantung stabil, ringan sampai sedang (NYHA 

kelas II-III) dengan fraksi ejeksi ≤ 35%. Pasien yang menerima bisoprolol pada 

awal terapi sebanyak 21 dan pasien yang menerima enalapril pada awal terapi 

sebanyak 19. Monoterapi dilakukan selama 6 bulan kemudian dilanjutkan dengan 

terapi kombinasi kedua obat tersebut pada 6 bulan berikutnya. Hasil studi 

menunjukan penggunaan kombinasi dengan terapi  awal bisoprolol ataupun 

kombinasi dengan terapi awal enalapril dapat memperlambat remodeling miokard 

serta memperbaiki ejeksi fraksi ventrikel kiri. 

Lainscak dkk., pada tahun 2011 dalam penelitiannya dengan metode 

randomized open-label membandingkan dampak penggunaan bisoprolol vs 

carvedilol pada pasein gagal jantung ringan dengan penyakit paru obstruksi 

kronik, sebanyak 63 pasien gagal jantung ringan sampai sedang (NYHA kelas II) 

dengan penyakit paru obstruksi kronik secara acak diberikan bisoprolol dan 

carvedilol dalam 1:1. Hasil studi menunjukan sebanyak 49% pasien bisa 

mentolerir dosis dan kedua obat dapat mengurangi denyut jantung serta tidak 



 

 

 

 

 

 

 

                                     

4 
 

berpengaruh pada N-terminal pro brain natriuretic peptide, selain itu volume 

ekspirasi paksa dalam 1 detik meningkat secara signifikan pada bisoprolol tetapi 

tidak pada carvedilol. Sehingga terapi dengan bisoprolol menunjukan perbaikan 

fungsi paru-paru serta menunjukan efek samping yang sedikit bila dibandingkan 

dengan carvedilol. 

Berdasarkan latar belakang dan beberapa penelitian diatas, maka  diperlukan 

penelitian mengenai pola penggunaan antihipertensi golongan β-blocker 

khususnya bisoprolol pada pasien gagal jantung di Instalasi Rawat Inap Rumah 

Sakit Muhammadiyah Lamongan. 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana pola penggunaan antihipertensi golongan β-blocker khususnya 

bisoprolol pada pasien gagal jantung di Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit 

Muhammadiyah Lamongan ? 

1.3 Tujuan penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk memahami pola penggunaan 

bisoprolol pada pasien gagal jantung di Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit 

Muhammadiyah Lamongan. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus penelitian ini adalah mengkaji pola penggunaan bisoprolol 

terkait dengan dosis, kombinasi, frekuensi yang diberikan pada pasien gagal 

jantung. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Memahami pola penggunaan dan penatalaksanaan gagal jantung di Instalasi 

Rawat Inap Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. 

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan pertimbangan dalam 

penatalaksanaan bisoprolol pada pasien gagal jantung untuk mencapai 

kualitas yang lebih baik dalam pelayanan rumah sakit. 

3. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian 

selanjutnya agar lebih optimal. 

 


