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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kardiovaskular merupakan suatu sistem yang terdiri atas jantung, pembuluh 

darah, dan darah. Fungsi sistem kardiovaskular salah satunya adalah 

mendistribusikan O2 dan nutrisi  keseluruh jaringan tubuh. Jantung merupakan 

suatu organ yang berfungsi untuk memompa darah keseluruh tubuh (Aaronson & 

Ward, 2010).  

Gagal jantung merupakan suatu sindrom klinis yang disebabkan oleh 

ketidakmampuan jantung dalam memompa darah secara adekuat untuk memenuhi 

kebutuhan metabolisme tubuh (Dipiro et.al., 2009). Gagal jantung terjadi apabila 

curah jantung tidak cukup untuk memberikan oksigen yang diperlukan oleh tubuh. 

Gagal jantung dapat dibedakan menjadi dua tipe, yaitu kegagalan  sistolik dimana 

terjadi penurunan kerja mekanik pemompaan dan fraksi ejeksi jantung, dan 

kegagalan diastolik, yaitu berkurangnya curah jantung karena hilangnya relaksasi 

yang adekuat. Gagal jantung biasanya ditandai dengan adanya gejala takikardia, 

penurunan toleransi saat exercise, napas yang pendek, edema perifer dan paru, serta 

kardiomegali (Katzung, 2012). 

Secara etiologi, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Bui, A.L et  al.,  

tentang Epidemiology and Risk Profil of Heart Failure ada beberapa penyebab 

gagal jantung diantaranya penyakit jantung iskemik, hipertensi, diabetes, 

dislipidemia, serta faktor resiko lain seperti perokok dan obesitas dapat 

meningkatkan faktor resiko gagal jantung. 

Penyakit kardiovaskular merupakan penyebab kematian nomor satu di 

dunia, pada tahun 2012 diperkirakan  terdapat 17,5 juta orang meninggal karena 

penyakit kardiovaskular dengan  persentase  31% dari total  kematian yang  terjadi 

didunia (WHO, 2015). Menurut laporan American Heart Association pada tahun 

2014 angka kematian akibat  penyakit kardiovaskular didunia mencapai 17,3 juta 

pertahun, dan diperkirakan akan meningkat lebih dari 23,6 juta pada tahun 2030, 

sedangkan di Amerika Serikat sendiri penyakit kardiovaskular menjadi penyebab 

kematian nomor satu pada wanita. Menurut hasil riset dasar 2013 oleh badan 
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Litbangkes Kementrian Kesehatan RI prevalensi gagal jantung di Indonesia 

mencapai 0,13 % atau diperkirakan sekitar 229.696 orang dan estimasi penderita 

penyakit gagal jantung tertinggi terdapat di daerah provinsi Jawa Timur sebanyak 

54.826 orang dengan persentase 0,19% sedangkan Maluku Utara memiliki 

penderita gagal jantung paling sedikit yaitu sebanya 144 orang (0,02%). 

Pada keadaan curah jantung yang menurun, tubuh akan melakukan respon 

kompensasi untuk memenuhi kebutuhan metabolisme tubuh (Katzung, 2012). 

Sebagai respon terhadap gagal jantung, ada 3 mekanisme primer yang dapat dilihat 

yaitu meningkatkan aktivitas adrenergik, meningkatkan beban awal akibat sistem 

renin-angiotensin-aldosteron, dan hipertrofi ventrikel. Ketiga respon kompensasi 

bertujuan untuk mempertahankan curah jantung, namun dengan berlanjutnya 

kondisi tersebut maka kompensasi menjadi semakin kurang efektif sehingga dapat 

menimbulkan gejala, meningkatkan kerja jantung, dan memperburuk derajat gagal 

jantung (Price and Wilson, 2006). 

Tujuan terapi gagal jantung adalah untuk meningkatkan kualitas hidup 

pasien dengan menghilangkan atau mengurangi gejala, mencegah dan 

meminimalkan masuk rumah sakit, memperlambat perkembangan penyakit, serta 

memperpanjang usia harapan hidup pasien (Dipiro, 2009). Tindakan dan 

pengobatan gagal jantung didasarkan pada beberapa aspek yaitu, mengurangi beban 

kerja, memperkuat kontraktilitas miokard, mengurangi kelebihan cairan dan garam, 

melakukan tindakan dan pengobatan khusus terhadap penyebab, faktor-faktor 

pencetus dan kelainan yang mendasari. Sehingga, penatalaksanaan gagal jantung 

berdasarkan aspek-aspek tersebut diatas dapat dilakukan dengan terapi 

farmakologis dan non-farmakologis (Rilantono et al., 2001) 

 Terapi farmakologis yang digunakan pada pasien gagal jantung adalah  

ACE inhibitor, beta bloker, glikosida jantung, dan diuretik (Aaronson and Ward, 

2010). Sedangkan terapi non-farmakologis dapat dilakukan dengan mengurangi 

asupan natrium dan air, serta dengan pemantauan berat badan secara rutin 

(Nafrialdi, 2011).  

Pada keadaan gagal jantung maka terjadi perubahan tekanan aliran darah ke 

ginjal sehingga terjadi hipovolemia dan menyebabkan retensi air dan garam oleh 

ginjal secara terus menerus yang akan menyebabkan kebocoran dari vaskular 
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menjadi edema interstisial atau paru (Katzung, 2012). Pada keadaan ini diuretik 

mempunyai peran penting dalam  mengurangi akumulasi cairan terutama di paru 

dengan cara menghambat reabsorbsi natrium dan air pada tubulus ginjal 

diantaranya tubulus proksimal, lengkung henle, dan tubulus distal (Kee, 2015). 

Penurunan kongesti vaskular paru menggunakan diuretik dapat memperbaiki 

oksigenasi sehingga memperbaiki fungsi miokard, adapun edema yang berkaitan 

dengan gagal jantung biasanya diterapi dengan diuretik loop (Katzung, 2012). 

Diuretik loop seperti furosemide, bumetamide dan torsemide lebih poten dalam 

menginduksi natreuresis dari pada tiazid (Jacobson, 2013). Hipokalemia 

merupakan masalah yang sering muncul pada penggunaan diuretik loop dan tiazid, 

hal ini dapat diatasi dengan pembatasan diet garam atau dengan suplemen KCl. 

Apabila hipokalemi tidak dapat diatasi maka penambahan diuretik hemat kalium 

dapat menurunkan eksresi kalium secara bermakna (Katzung, 2012). 

Dari beberapa penelitian menunjukkan bahwa diuretic loop lebih efektif 

dibandingkan tiazid untuk manajemen terapi gagal jantung (Vazir and Cowie, 

2013). Diuretik tiazid kurang poten apabila digunakan sebagai monoterapi, 

sehingga dalam kasus gagal jantung sering kali digunakan dalam bentuk kombinasi 

dengan loop diuretic (Jacob, 2010). 

Berdasarkan penelitian retrospektif Chris J. Kapelios, et al tahun 2015 

dengan judul High Furosemide has Detrimental Effects on Survival of Patiens with 

Stable Heart Failure  dimana peneliti mengumpulkan 173 resep furosemide, 

diantaranya 103 pasien di treatmen dengan furosemide ≤ 80 mg yang dimasukkan 

dalam grup furosemide dosis rendah dan 70 pasien menerima furosemide dengan 

dosis ≥80 mg dalam sehari yang merupakan kelompok furosemide dosis tinggi. 

Dari hasil studi yang dilakukan furosemide dosis yang tinggi dapat memperburuk 

fungsi ginjal dan meningkatkan terjadinya hipokalemi dibandingkan dengan pasien 

yang menggunakan  furosemide dengan dosis rendah. Adapun dampak buruk dari 

kondisi hipokalemi adalah aritmia ventrikular yang merupakan efek samping yang 

sering terjadi pada diuresis yang berlebihan.  

Atas dasar permasalahan dan fakta dari hasil penelitian diatas, maka perlu 

dilakukan penelitian tentang profil penggunaan furosemide pada pasien gagal 

jantung. Penelitian dilakukan di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan dengan 
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pertimbangan bahwa rumah sakit tersebut merupakan salah satu rumah sakit di 

daerah Lamongan yang melayani seluruh kalangan masyarakat dengan jumlah 

pasien dan penyakit yang bervariasi. Dengan dilakukannya penelitian di rumah 

sakit ini diharapkan dapat memudahkan peneliti untuk memenuhi sampel dalam 

melakukan penelitian. 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana pola penggunaan furosemide pada pasien gagal jantung di 

Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan? 

1.3  Tujuan Penelitian 

Mengetahui pola penggunaan furosemide terkait dosis, frekuensi, rute dan 

kombinasi pada pasien rawat inap dengan gagal jantung.  

 1.4  Manfaat Penelitian 

1. Mengetahui penatalaksanaan terapi obat golongan diuretik pada pasien 

gagal jantung di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. 

2. Mengetahui infomasi tentang pola penggunaan furosemide pada pasien 

gagal jantung dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan kepada pasien. 

 

 


