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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Infark miokard akut adalah keadaan yang mengancam kehidupan dengan 

tanda khas terbentuknya jaringan nekrosis otot yang permanen yang 

disebabkan karena otot jantung kehilangan suplai oksigen (Udjianti, 2011). 

Infark miokard tidak selalu disebabkan oleh oklusi total pembuluh darah 

koroner. Obstruksi subtotal yang disertai vasokontriksi yang dinamis juga 

dapat menyebabkan terjadinya iskemia dan nekrosis jaringan otot (Miokard) 

(Perki, 2015). Nyeri dada (angina) merupakan gejala utama pasien IMA. 

Faktor – faktor resiko lainnya yaitu hipertensi, diabetes militus, dislipidemia, 

merokok, stres dan juga riwayat penyakit koroner dari keluarga (Budihusodo, 

2014). 

Penyebab IMA yang paling sering adalah oklusi lengkap atau hampir 

lengkap pada arteri koroner, biasanya dapat dipicu oleh ruptur plak 

aterosklerosis yang rentan dan juga diikuti oleh pembentukan trombus 

(M.black, 2014). Komplikasi dari IMA yang paling serius adalah syok 

kardiogenik, komplikasi lain dari IMA meliputi gagal jantung, disfungsi 

katup, berbagai aritmia, perikarditis, stroke sekunder ke kiri embolisasi 

trombus ventrikel (LV), tromboemboli vena, dan pecahan dinding bebas (LV) 

(Dipiro et al, 2016). 

Pravalensi penyakit jantung koroner (angina pektoris dan/atau infark 

miokard) yang bersumber dari wawancara terdiagnosis dokter di Indonesia 

sebesar 0,5 % dan berdasarkan terdiagnosis dokter atas gejala sebesar 1,5 %. 

Pravalensi penyakit jantung koroner yang berdasarkan terdiagnosis dokter 

tertinggi terdapat pada wilayah Sulawesi Tengah (0,8 %) kemudian diikuti 

Sulawesi Utara, DKI Jakarta, Aceh masing-masing 0,7 %. Sementara 

prevalensi jantung koroner menurut diagnosis atau gejala tertinggi terdapat di 

Nusa Tenggara Timur (4,4 %), diikuti Sulawesi Tengah (3,8 %), Sulawesi 

Selatan (2,9 %) dan Sulawesi Barat (2,6 %) (Riskerdas, 2013). 
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Terapi pada infark miokard akut bertujuan untuk mengurangi infark, dan 

juga mencegah remodeling ventrikel yang dapat menyebabkan gagal jantung 

(Goodman & Gilman, 2008). Berdasarkan rekomendasi dari American 

Collage of Cardiology Foundation/American Heart Assosiation, tata laksana 

pada pasien dengan IMA selain diberikan terapi reperfusi, juga dapat 

diberikan terapi lain seperti ɞ-blocker (metoprolol tartrat, carvedilol), ACE 

Inhibitor  (Lisinopril, captopril, ramipril, trandolapril), ARB (Valsatran), Statin 

(Atorvastin), Nitrat (Nitrogliserin, Isosorbid dinitrat), CCB (Amlodipin, 

diltiazem, nifedipin, verapamil), oksigen dan Analgesik (Morfin, NSAID, 

COX2 Inhibitor) (O’Gara et al, 2013). 

Nitrat organik adalah vasodilator yang dapat bekerja dengan berinteraksi 

dengan sulfidril yang ditemukan pada jaringan vaskular. Oksida nitrat 

dilepaskan dari senyawa nitrat sehingga dapat mengaktifkan guanylate siklase 

pada otot polos vaskular, sehingga menyebabkan efek vasodilatasi 

(McRobbie, 2012). Obat golongan nitrat merupakan terapi utama pada pasien 

dengan angina, infark miokard dan gagal jantung (Mochly-Rosen et al, 2011). 

Pada infark miokard akut, suplai oksigen dalam darah menuju jantung tidak 

mencukupi, untuk itu diperlukan adanya pemberian vasodilator yang kuat. 

ISDN termasuk salah satu vasodilator yang dapat memperbaiki keseimbangan 

antara aliran darah dan oksigen menuju ke jantung, dan kerja jantung tersebut 

dapat dikurangi dengan melebarkan arteri dan vena (Obgru, 2009). Isosorbid 

Dinitrat merupakan obat golongan nitrat yang dapat digunakan untuk 

pengobatan angina, penyakit arteri koroner dan gagal jantung kongesif 

(Obgru, 2009). 

Berdasarkan penelitian berbasis resep yang dilakukan di ICU Rumah Sakit 

Pemerintah India yang bertujuan untuk mengamati keadaan darurat 

kardiovaskular yang paling sering diobati dan juga untuk mengukur 

kecendrungan penggunaan obat dalam keadaan darurat kerdiovaskular dimana 

hasil penelitian menunjukkan bahwa ISDN paling sering diresepkan (91,90 %) 

kemudian selanjutnya ada Aspirin (90,21 %) dan clopidogrel (80,84 %). 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa ISDN merupakan terapi yang aman dan 

efektif untuk pasien kardiovaskular (Pendhari et al, 2013). 



3 
 

Berdasarkan penelitian lain yang dilakukan di Kardiologi Klinik rawat 

jalan di sebuah rumah sakit di Amerika Serikat, yang bertujuan untuk menilai 

konsekuensi penarikan nitrat pada pasien koroner bebas angina dan 

hemodinamik. Pasien dengan bebas angina yang stabil secara hemodinamika 

secara teratur menerima nitrat untuk pengendalian gejala. Semua pasien 

merespon dengan cepat dan baik terhadap dimulainya kembali pemberian 

nitrat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemberian nitrat dapat dihentikan 

dengan aman pada pasien koroner bebas angina dan hemodinamik yang 

menerima pengobatan secara teratur (George, 2013). 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perlu dilakukan penelitian 

mengenai pola penggunaan Isosorbid Dinitrat pada pasien IMA, hal ini 

dilakukan agar pasien mendapatkan pengobatan yang optimal dan rasional 

demi tercapainya kualitas hidup yang baik. Penelitian ini pula diharapkan 

mampu membantu meningkatkan kualitas pelayanan kefarmasian di Rumah 

Sakit Islam Aisyiyah Malang.  

1.2 Rumusan Masalah  

Bagaimana pola penggunaan Isosorbid Dinitrat (ISDN) pada pasien Infark 

Miokard Akut (IMA) di Rumah Sakit Islam Aisyiyah Malang. 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui pola penggunaan 

Isosorbid Dinitrat pada pasien Infark Miokard Akut di Rumah Sakit Islam 

Aisyiyah Malang. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus penelitian ini adalah menganalisa pola penggunaan 

Isosorbid Dinitrat pada pasien Infark Miokard Akut meliputi jenis, dosis, 

bentuk sediaan, rute, interval, dan lama pemberian yang dikaitkan dengan 

data laboratorium dan data klinik di Rumah Sakit Islam Asyiyah Malang. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Bagi Peneliti 

- Mengetahui penatalaksanaan tarapi farmakologi pada pasien Infark 

Miokard Akut sehingga farmasis dapat memberikan asuhan 

kefarmasian dengan berkeja sama dengan tenaga kesehatan lainnya. 

- Studi pendahuluan dan sumber informasi bagi peneliti selanjutnya 

untuk menyempurnakan dengan melakukan penelitian sejenis dan 

mengikutsertakan variabel yang lain. 

1.4.2 Bagi Rumah Sakit 

- Sebagai bahan masukan bagi pengambilan keputusan baik klinisi 

maupun farmasis terutama berkaitan dengan pelayanan farmasi klinik. 

- Sebagai bahan masukan bagi komite medik farmasi dan terapi dalam 

merekomendasikan penggunaan obat di Rumah Sakit Islam Aisyiyah 

Malang. 


