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BAB I  

PENDAHULAN 

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, 

2010).  

Infark miokard akut merupakan bagian dari penyakit kardiovaskular yang 

merupakan  penyebab kematian nomor 1 secara global, lebih banyak orang 

meninggal setiap tahun dari penyebab lainnya. Berdasarkan WHO (2017) 

Diperkirakan 17,7 juta orang meninggal karena penyakit kardiovaskular pada 

tahun 2015. Dari jumlah kematian tersebut, diperkirakan 7,4 juta disebabkan oleh 

penyakit jantung koroner.  Lebih dari tiga perempat kematian penyakit 

kardiovaskular terjadi di negara berpenghasilan rendah dan menengah atau Negara 

berkembang. Sebanyak 478.000 pasien di Indonesia terdiagnosis penyakit jantung 

koronermenurut Departemen Kesehatan pada tahun 2013. Prevalensi infark 

miokard akut dengan ST-elevasi saat ini meningkat dari 25% ke 40% (Depkes, 

2011). 

Infark miokard akut (IMA) atau disebut juga serangan jantung terjadi karena 

adanya penurunan perfusi miokard sehingga menyebabkan nekrosis sel miokard, 

ini menunjukkan adanya obstruksi pada aliran darah akibat plak dalam arteri 

koroner. IMA merupakan manifestasi dari penyakit jantung koroner yang lain 

diantaranya termasuk angina pektoris unstabil, IMA dengan atau tanpa elevasi 

segmen ST (Boateng et al, 2013).  

Beberapa faktor yang dapat meningkatkan seseorang mengalami penyakit 

kardiovaskular terbagi dalam kategori: yang dapat diubah (merokok, aktifitas 

fisik, diabetes melitus, hipertensi, obesitas, dan stress) dan yang tidak dapat 

diubah (usia, jenis kelamin, dan genetik) (Fauci and Longo, 2008).  



2 

 

 

Klasifikasi infark miokard akut ditegakkan berdasarkan tiga hal, yaitu : nyeri 

dada, pemeriksaan EKG dan peningkatan pertanda biokimia. Berdasarkan 

pemeriksaan EKG terbagi menjadi infark miokard akut ST-elevasi (STEMI), yaitu 

oklusi total dari arteri koroner yang menyebabkan area infark yang lebih luas 

meliputi seluruh ketebalan miokardium, yang ditandai dengan adanya elevasi 

segmen ST pada EKG. Sedangkan infark miokard akut non ST-elevasi (NSTEMI) 

adalah oklusi sebagian dari arteri koroner tanpa melibatkan seluruh ketebalan 

miokardium, sehingga tidak ada elevasi segmen ST pada EKG (Sudoyo, 2010). 

American Heart Association (AHA) merekomendasikan inisiasi beta bloker ke 

semua pasien dengan STEMI (kecuali beta bloker yang dikontraindikasikan) (A 

Maziar Zafari, 2015). 

Pada pasien IMA terjadi regulasi sirkulasi yang abnormal, proses dimulai 

karena obstruksi pembuluh koroner yang menyebabkan iskemik daerah jantung, 

jika terjadi iskemik berlanjut maka terjadi infark. Suplai oksigen yang tidak cukup 

untuk jantung menurunkan kekuatan kontraksi otot, gerakan dinding sistolik, 

relaksasi diastolik, denyut jantung meningkat dan menyebabkan fungsi abnormal 

kontraksi jantung di daerah infark (Antman, 2012). Denyut jantung yang 

bertingkat lebih tinggi dapat mengakibatkan atrial fibrillation ( Kyung-Kuk 

Hwang, 2017). Nilai denyut jantung dapat secara independen memprediksi angka 

kematian pada pasien dengan ST-elevation acute myocardial infarction (STEMI) 

(Davidovic G, 2013) 

Obat yang dapat menurunkan kontraksi jantung dan kebutuhan oksigen adalah 

golongan beta bloker terutama beta bloker selektif yaitu atenolol, acebutolol, 

metoprolol dan bisoprolol. Beta bloker telah terbukti efektif, karena mempunyai 

efek menstabilkan membran dan efek menguntungkan pada suplai dan permintaan 

O2 miokard. Βeta bloker memiliki efek anti-iskemik dan antiaritmia karena itu, 

beta bloker mengurangi angka kematian pada pasien dengan infark miokard akut 

(IMA) dan gagal jantung (Dargie H, 2001). Salah satunya yaitu bisoprolol, selain 

sebagai beta 1 selektif, bisoprolol memiliki afinitas rendah pada reseptor β2 dari 

otot polos bronkus dan pembuluh darah sehingga tidak mempengaruhi resistensi 

saluran napas dan efek metabolik yang dimediasi β2 (Anonim, 2006). 
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Tujuan utama tatalaksana IMA adalah diagnose cepat, menghilangkan nyeri 

dada , penilaian dan implementasi strategi reperfusi yang mungkin dilakukan, 

pemberian antitrombotik dan terapi antiplatelet, pemberian obat penunjang dan 

tatalaksana komplikasi IMA. Tatalaksana umum yang harus diberikan adalah 

oksigen yang dapat diberikan selama 6 jam pertama. Kemudian terapi farmakologi 

yang diberikan pada pasien yang didiagnosa IMA yaitu antitrombotik yang terdiri 

atas antiplatelet, fibrinolitik, antikoagulan, β-Bloker, nitrat, CCB (Calcium Chanel 

Blocker), statin dan ACE I(Angiotensin Converting Enzim Inhibitor) (Setiati, 

2014). 

Dalam studi skala besar TIBBS (total beban iskemik bisoprolol) yang meliputi 

330 pasien dengan angina stabil dengan depresi segmen ST, jumlah episode 

iskemik berkaitan langsung pada kejadian jantung yang menggunakan bisoprolol 

lebih efektif dibandingkan dengan subyek yang menggunakan nifedipin dalam 

mensupresi episode-episode iskemik selama periode 24 jam. Keuntungan 

bisoprolol secara khusus nampak diantara jam 6.00 pagi dan sore, yang adalah 

periode rentan yang juga merupakan puncak episode iskemik. Periode rentan 

berkaitan dengan memuncaknya aktifitas saraf simpatetik dan berkaitan dengan 

meningkatnya risiko infark miokard (IM) dan kematian mendadak, yang dikurang 

oleh β-blokade. (Rampengan, S.H, 2014). 

Pada uji klinis, bisoprolol yang diberikan bersama ACE Inhibitor dan 

diuretika selama kira-kira 1 tahun dapat menurunkan mortalitas dari 11-17% 

menjadi 7-12%. Bisoprolol dapat menurunkan kontraktilitas miokard dan 

memperberat gagal jantung. Akan tetapi, penggunaan jangka panjang dengan 

meyakinkan telah menunjukkan perbaikan ketahanan hidup pada pasien dengan 

memblok efek perusakan dari aktivitas simpatis yang berlebihan (Katzung, 2001). 

Beta bloker (yang tidak memiliki aktivitas intrinsik simpatomimetik) dan ACE 

Inhibitor direkomendasikan oleh JNC VII dan AHA/ American College of 

Cardiology  sebagai terapi IMA. Beta bloker  menurunkan stimulasi adrenergik 

jantung dan menurunkan resiko IMA berkelanjutan atau serangan jantung tiba-

tiba. Beta bloker sebagai obat pertama daripada ACE I merupakan  drug of choice 

untuk pasien yang pernah memiliki riwayat IMA (Saseen dan Maclaughlin, 2008). 

Hasil penelitian dari penelitian telah lama tercermin dalam pedoman klinis, yang 
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merekomendasikan penggunaan rutin β-bloker dan ACEI / ARB pada semua 

pasien AMI kecuali kontraindikasi (Jones K, et al, 2013). 

Dari latar belakang di atas maka perlu dilakukan penelitian mengenai pola 

penggunaan Bisoprolol pada pasien IMA. Penelitian ini akan dilakukan di Rumah 

Sakit Islam Aisyiyah Malang karena rumah sakit tersebut merupakan salah satu 

Rumah Sakit besar di Malang.  

1.2 Rumusan Masalah  

Bagaimana pola penggunaan Bisoprolol pada pasien infark miokard akut 

(IMA)?  

1.3 Tujuan Penelitian  

Mengetahui pola penggunaan Bisoprolol pada pasien infark miokard akut 

meliputi dosis, rute, frekuensi, dan aturan penggunaan serta dihubungkan dengan 

data laboratorium dan data klinik pasien. 

1.4 Manfaat Penelitian  

1.4.1 Bagi Rumah Sakit  

(1) Mengetahui pola penggunaan Bisoprolol untuk terapi obat pada pasien 

infark miokard dalam upaya peningkatan mutu pelayanan kepada pasien. 

1.4.2 Bagi Peneliti  

(1) Memberikan informasi tentang pola penggunaan Bisoprolol pada terapi 

IMA sebagai upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan pada pasien IMA 

di Rumah Sakit Islam Aisyiyah Malang.  

(2) Mengetahui penatalaksanaan terapi pengobatan terhadap pasien IMA 

sehingga farmasis dapat memberikan asuhan kefarmasian dengan bekerja 

sama dengan para klinisi lainnya.  

1.4.3 Manfaat bagi Ilmu Pengetahuan  

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi media informasi yang berguna bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan yang dapat mendukung pelaksanaan pelayanan 

farmasi klinis, terutama untuk pasien penderita Infark Miokard Akut (IMA) yang 

mendapat terapi Bisoprolol secara maksimal. 


