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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Gagal jantung adalah suatu sindrom klinis yang kompleks yang dapat 

menyebabkan perubahan struktural atau gangguan fungsional jantung, sehingga 

mempengaruhi kemampuan jantung untuk berkontraksi (sistol) ataupun relaksasi 

(diastol). Akibatnya, jantung tidak mampu memompa darah untuk memenuhi 

kebutuhan metabolisme tubuh (Aldredge et al, 2013). Jantung berfungsi sebagai 

pompa untuk mendistribusikan darah yang mengandung oksigen dan nutrisi 

keseluruh jaringan tubuh. Jantung terdiri dari 4 bagian, yaitu atrium kiri dan kanan 

yang berfungsi menampung darah dan ventrikel kiri dan kanan yang berfungsi 

untuk memompa darah keseluruh jaringan tubuh (Aaronson and Ward, 2010). 

Gagal jantung  merupakan masalah kesehatan masyarakat yang utama 

dengan prevalensi saat ini lebih dari 5,8 juta di Amerika Serikat dan lebih dari 23 

juta di seluruh dunia. Dari 1,2 juta orang di Amerika Serikat, Setiap tahunnya 

lebih dari 550.000 orang didiagnosis dengan gagal jantung. Dari 1,3 juta yang 

didiagnosa berisiko mengalami morbiditas dan mortalitas yang besar. Lebih dari 

2,4 juta pasien yang dirawat di rumah sakit memiliki gagal jantung sebagai 

diagnosis primer atau sekunder dan hampir 300.000 kematian di dunia setiap 

tahunnya diakibatkan karena gagal jantung (Anh L. Bui et al, 2010).  

Di Indonesia berdasarkan diagnosis dokter prevalensi penyakit gagal 

jantung tahun 2013 sebesar 229.696 orang (0,13%), sedangkan gejalanya sebesar 

530.068 orang (0,3%). Estimasi untuk jumlah penderita penyakit gagal jantung 

yang terbanyak terdapat di Provinsi Jawa Timur sebanyak 54.826 orang (0,19%), 

sedangkan Provinsi Maluku Utara memiliki jumlah penderita paling sedikit, yaitu 

sebanyak 144 orang (0,02%). Berdasarkan diagnosis/gejala, estimasi jumlah 

penderita penyakit gagal jantung terbanyak terdapat di Provinsi Jawa Barat 

sebanyak 96.487 orang (0,3%), sedangkan jumlah penderita paling sedikit 

terdapat di Provinsi Kep.Bangka Belitung, yaitu sebanyak 945 orang (0,1%) 

(Kemenkes RI, 2013) 
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Gagal jantung dapat diakibatkan manifestasi penyakit kardiovaskular 

seperti hipertensi, ateroskelerosis, infark miokard, miokarditis dan kardiomiopati. 

Dapat juga disebabkan manifestasi penyakit diabetes, dislipidemia, anemia, dan 

lainnya (Fauci et al, 2015). Akibatnya mempengaruhi Cardiac Output (CO) yang 

dapat menyebabkan gagal jantung CO rendah ataupun tinggi (Aldredge et al, 

2013). Patofisologi gagal jantung berawal dari CO rendah ataupun tinggi yang 

dapat mengaktivasi mekanisme kompensasi gagal jantung sehingga meningkatan 

preload dan afterload yang meningkatkan stroke volume (SV) (Fuster Valentin et 

al, 2011). Namun, pada akhirnya menkanisme kompensasi berubah menjadi 

dekompensasi yang dapat memperburuk gagal jantung berakibat menimbulkan 

manifestasi klinik seperti edema pulmonal dan sistemik (Aldredge et al, 2013). 

Perawatan medis untuk gagal jantung mencakup terapi nonfarmakologis, 

farmakologis, dan strategi invasif untuk megurangi gejala atau manifestasi gagal 

jantung. Manajemen terapi nonfarmakologis gagal jantung meliputi mengurangi 

asupan natrium, mengurangi aktivitas fisik yang berlebihan, dan penurunan berat 

badan pada pasien obesitas. Secara umum, asupan natrium harus dibatasi sekitar 2 

g / hari. Pembatasan natrium diperlukan untuk meredam ekspansi volume cairan 

ekstraseluler dan pengembangan edema (Fuster Valentin et al, 2011). Untuk terapi 

farmakologi gagal jantung meliputi obat-obatan diuretik, Angiotensin Converting 

Enzym Inhibitor (ACEI), Angiotensin Reseptor Blocker (ARB), β-blocker, 

Vasodilator lain dan inotropik positif seperti digoksin. Pengobatan gagal jantung 

secara garis besar bertujuan mengatasi permasalahan preload, dengan 

menurunkan preload, meningkatkan kontraktilitas dan juga menurunkan afterload 

(Brunton et al, 2011). Terapi invasif untuk gagal jantung termasuk intervensi 

elektropsikologi seperti cardiac resynchronization therapy (CRT), alat pacu 

jantung, dan implantable cardioverter-defibrillators (ICDs), prosedur 

revaskularisasi seperti coronary artery bypass grafting (CABG) dan percutaneous 

coronary intervention (PCI) (Dumitru and Ooi, 2015).  

Pada terapi farmakologi gagal jantung obat golongan ACEI digunakan 

sebagai first line terapi dengan tujuan untuk mencegah remodeling jantung 

ventrikel kiri sehingga dapat memperbaiki struktural dan fungsi jantung 

(Mahmood et al,2011). ACEI bekerja pada Renin-Angiotensin-Aldosterone 



 

 

 

 

 

 

 

                                     

3 
 

System (RAAS), pada sistem ini angiotensin II dan aldosteron mempunyai fungsi 

untuk mempertahankan natrium
 
dan cairan tubuh sehingga mempengaruhi volume 

dan tekanan darah. Kerja ACEI pada sistem RAAS mencegah perubahan 

angiotensin I menjadi angiotensin II yang merupakan vasokontriksi kuat, sehingga 

mengurangi resistensi perifer total dan tekanan darah. Efek lainnya dapat 

menyebabkan diuresis yang mengurangi edema pulmonal ataupun sistemik dan 

mencegah  remodelling jantung yang berperan pada gejala dan progesivitas gagal 

jantung kronik (Aaronson and Ward, 2010).Studi mengenai obat ACEI pada 

RAAS mengurangi mortalitas sekitar seperlima (22%), dan mengurangi rawat 

inap sekitar sepertiga (30%) (Emdin et al, 2015). Dari studi meta analisis yang 

menggunakan ACEI sebagai pengobatan gagal jantung dibandingkan dengan 

plasebo, ACEI terbukti signifikan mengurangi angka kematian terhadap pasien 

dengan gagal jantung (Ong et al, 2012).  

Sejumlah penelitian mengkonfirmasi bahwa ACEI mengurangi 

progresifitas remodeling ventrikel kiri pada binatang percobaan dengan gagal 

jantung. Penelitian pada tikus dengan infark miokard untuk mempelajari 

remodeling ventrikel dan menemukan bahwa captopril dapat mengurangi 

hipertrofi ventrikel. Studi lain mendapatkan bahwa ACEI mengurangi 

peningkatan massa ventrikel kiri dan deposit kolagen interstisial. Sedangkan 

penelitian dengan ramipril dosis rendah (10 μg/kgBB/hari) yang tidak mempunyai 

efek pada tekanan darah dan dosis tinggi (1 mg/kgBB/hari) yang dapat 

menurunkan mean arterial pressure (MAP), didapatkan penurunan hipertrofi 

ventrikel kiri dan fibrosis miokardial yang sama pada kedua dosis. Captopril 

terbukti menurunkan secara signifikan volume akhir sistolik ventrikel kiri serta 

meningkatkan stroke volume dan fraksi ejeksi. Mekanisme perbaikan dengan 

ACEI terkait dengan vasodilatasi perifer, ventricular unloading, dan dilatasi 

ventrikel, serta efek tambahan pada sirkulasi koroner dan intrinsic plasminogen 

activating system. ACEI memiliki efek langsung ke jaringan miokard dan 

mencegah hipertrofi  yang distimulasi oleh angiotensin II dan faktor pertumbuhan 

lainnya (Darmadi, 2013). 

ACEI tidak hanya menghambat terbentuknya angiotensin II, tetapi juga 

menghambat degradasi bradikinin (Dezsi CA, 2014). Bradikinin mempunyai 
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reseptor B1 dan reseptor B2. Reseptor B1 akan menyebabkan respon penekan, 

sedangkan reseptor B2 menyebabkan terjadinya vasodilatasi pada pembuluh darah 

(Maurer et al, 2011). Khasiat kardioprotektif bradikinin juga sebagai 

antiremodelling jantung dimediasi oleh reseptor B2 yang merilis nitrit oksida (NO) 

dan prostaglandin (PG) (Sharma and Narayanan, 2011). 

Berdasarkan permasalahan dan fakta diatas, maka akan dilakukan 

penelitan terkait dengan profil pengobatan golongan ACEI pada pasien gagal 

jantung. Penelitian dilaksanakan di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan 

dikarenakan rumah sakit tersebut merupakan rumah sakit  terbesar di Lamongan 

dengan pasien yang cukup banyak sehingga diharapkan dapat menunjang serta 

memenuhi jumlah data  dan sampel pada penelitian ini. 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana pola pengobatan obat golongan ACEI pada pasien gagal 

jantung di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Mempelajari pola pengobatan obat golongan ACEI pada pasien gagal 

jantung di RS Muhammadiyah Lamongan. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Mempelajari pola pengobatan obat golongan ACEI pada pasien gagal 

jantung di RS Muhammadiyah Lamongan meliputi dosis, rute pemberian, interval 

pemberian, lama pemberian, efek samping, interaksi obat, dan outcome terapi. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Memahami outcomes terapi pasien gagal jantung sehingga farmasis  

dapat memberikan asuhan kefarmasian dengan bekerja sama dengan 

tenaga kesehatan lainnya. 

2. Memahami penatalaksanaan terapi obat golongan ACEI pada pasien 

gagal jantung di RS Muhammadiyah Lamongan. 

 


