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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Definisi Gagal Jantung 

 Gagal jantung adalah sebuah kondisi dimana jantung kehilangan 

kemampuan pada ventrikel untuk mengisi ataupun mengalirkan darah ke seluruh 

tubuh (Figueroa and Peter, 2006). Gagal jantung adalah sindrom kompleks yang 

didapat dari hasil setiap gangguan jantung struktural atau fungsional yang merusak 

kemampuan jantung  untuk berfungsi sebagai pompa yang mendukung sirkulasi 

fisiologis. Ditandai dengan gejala seperti sesak nafas, kelelahan, dan tanada-tanda 

seperti retensi cairan (Fuster et al, 2011). 

 

Gambar 2.1 Gagal Jantung (Rice Alex, 2011) 

 

2.2 Epidemiologi gagal jantung 

 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. Di Amerika, lebih dari 

550.000 pasien didiagnosa menderita gagal jantung untuk pertama kalinya, 1/5 dari 

mereka mendapat diagnosa menderita gagal jantung untuk seumur hidup. Diagnosa 

gagal jantung membawa dampak yang cukup besar pada tingkat morbiditas dan 

mortalitas pasien. Meskipun saat ini terdapat kemajuan dalam manajemen terapi 

gagal jantung, lebih dari 2,4 juta pasien yang dirawat di rumah sakit menderita gagal 

jantung, baik itu diagnose primer maupun sekunder, dan gagal jantung 
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mengatribusikan kurang lebih 300.000 kematian setiap tahunnya. (Anh L. Buiet 

al,2011) 

Berdasarkan diagnosis dokter, prevalensi penyakit gagal jantung di 

Indonesia tahun 2013 sebesar 0,13% atau diperkirakan sekitar 229.696 orang, 

sedangkan berdasarkan diagnosis dokter/ gejala sebesar 0,3% atau diperkirakan 

sekitar 530.068 orang. Berdasarkan diagnosis dokter, estimasi jumlah penderita 

penyakit gagal jantung terbanyak terdapat di provinsi Jawa Timur sebanyak 

54.826(0,19%), sedangkan provinsi Maluku Utara memiliki jumlah penderita 

paling sedikit, yaitu sebanyak 144 orang (0.02%) (Data Riset Kesehatan Dasar, 

2013). 

2.3 Etiologi Gagal Jantung 

 Gagal jantung mungkin dapat terjadi akibat dari infark miokard, tetapi pada 

kondisi kronis, dapat terjadi onset secara bertahap tanpa adanya tanda dan gejala 

yang spesifik yang terjadi setelah beberapa tahun kemudian. Etiologi yang umum 

terjadi pada pasien gagal jantung adalah penyakit arteri coroner dan hipertensi. 

Gagal jantung juga dapat disebabkan oleh stenosis aorta, kardiomiopati, cacat 

mekanis seperti disfungsi katup jantung, hipertiroid dan anemia berat yang mana 

semua kondisi ini menyebabkan tuntutan pada jantung meningkat sehingga 

mengakibatkan kurangnya jumlah cardiac output dan menyebabkan gejala 

eksaserbasi intermiten. Gejala gagal jantung dapat terjadi sebagai konsekuensi dari 

hipertiroid, yang mana pada jaringan tersebut mengalami kebutuhan metabolisme 

yang besar, atau anemia berat, yang mana meningkatkan kebutuhan sirkulasi darah 

yang besar pada jantung. Curah jantung juga dapat dikaitkan dengan brakikardia, 

takikardia, atau aritmia yang berkelanjutan seperti yang dialami pada pasien 

fibrilasi atrium. (Walker dan Whittlesea, 2012) 

Pada gagal jantung curah jantung tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan 

tubuh, atau dapat memenuhi kebutuhan hanya dengan peningkatan pengisian 

(preload). Mekanisme kompensasi mungkin mampu untuk mempertahankan curah 

jantung saat istirahat, namun mungkin tidak cukup selama menjalani latihan fisik. 

Fungsi jantung akhirnya menurun, dan gagal jantung menjadi berat 

(dekompensata). Hal ini dapat dicetuskan oleh penyakit akut lain, stres, dan obat-

obatan. Obat-obat anti-inflamasi nonsteroid (OAINS) harus dihindari, karena ini 
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dapat mencetuskan dan memperberat gagal jantung melalui berbagai aksi.  Gagal 

jantung terutama merupakan penyakit usia lanjut. Gagal jantung terjadi pada 2% 

pasien berusia dibawah 50 tahun, namun lebih dari 10% pasien berusia di atas 65 

tahun. Harapan hidup 5 tahun <50%. Penyakit jantung iskemik dan hipertensi 

merupakan faktor resiko utama ( Aaronson and Ward,2010) 

Tabel II.1 Penyebab yang mendasari gagal jantung 

Gangguan Primer Contoh 

Disfungsi miokard Penyakit gagal jantung iskemik, diabetes melitus, 

kehamilan kardiomiopati kongential, penyakit 

miokard, misalnya amiloidosis. 

Overload volume Regurgitasi katup aorta atau mitral 

Overload tekanan Stenosis aorta, hipertensi 

Gangguan pengisian Perikarditis konstriktif: penyakit jantung 

reumatik 

Tamponade jantung: tekanan cairan berlebihan 

dalam rongga perikard 

Aritmia Fibrilasi atrium 

Curah tinggi Tirotoksikosis, pintas arteriovenosa, anemia 

( Aaronson and Ward,2010) 

 

2.3.1 Disfungsi Miokard 

 Penurunan kontraktilitas jantung yang menyebabkan terjadinya 

menurunnya curah jantung (cardiac output), yang pada akhirnya menyebabkan 

kematian sel jantung (Kuswhardani, 2006). 

2.3.1.1 Infark Miokard 

 Sindrom klinis yang terjadi ketika arteri koroner mengalami sumbatan 

parsial atau total yang mengakibatkan matinya sel otot jantung (infark). Walaupun 

sumbatan yang terjadi tidak sempurna, masih  bisa terjadi nekrosis miokard akibat 

terjadinya emboli di sepanjang koroner,sehingga menyebabkan infark pada 

jaringan distal (Patrick, 2006). 

2.3.1.2 Kardiomiopati 
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 Kardiomiopati merupakan penyakit otot jantung primer. Keadaan ini tidak 

sering ditemukan, namun juga tidak jarang terjadi. Kardiomiopati dilatasi 

mendasari 5-10% gagal jantung. Kardiomiopati dikelompokkan berdasarkan hasil 

pemeriksaan ekokardiografi (Patrick, 2006).  

 

Gambar 2.2  Macam-macam kardiomiopati (Patrick, 2006) 

2.3.1.2.1 Kardiomiopati dilatasi 

 Kardiomiopati dilatasi menyebabkan pembesaran ventrikel kiri (LV) 

(sering juga terjadi pada ventrikel kanan (RV), sering terjadi hipoksia masif dan 

global. Secara klinis, terjadi kegagalan LV atau gagal jantung kongestif, biasanya 

berat dan progresif (Patrick, 2006).  

2.3.1.2.2 Kardiomiopati Hipertrofik 

 Kardiomiopati Hipertrofi merupakan penyakit genetik yang ditandai oleh 

hipertrofi miokardium ventrikel kiri yang asimetris, terutama septum. Hipertrofi 

yang berat menyebabkan pengecilan rongga ventrikel kiri, disfungsi diastol dan MR 

sekunder. Hipertrofi septum menyebabkan obstruksi saluran keluar ventrikel kiri 

yang dinamis (Patrick, 2006).  

2.3.1.2.3 Kardiomiopati Restriktif 

 Kardiomiopati restriktif menyebabkan miokardium menjadi rigid, kaku, dan 

menebal. Biasanya terjadi akibat infiltrasi miokardium oleh zat-zat abnormal atau 
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fibrosis. Kelainan ini menyebabkan gagal jantung kongestif akibat disfungsi 

diastolik, khususnya yang bermanifestasi sebagai gagal ventrikel kanan (Patrick, 

2006).  

 

2.3.1.2.4 Miokarditis 

 Miokarditis adalah terjadinya peradangan pada jantung yang disebabkan 

oleh infeksi suatu virus, dan sangat jarang terjadi karena reaksi pathogen lainya atau 

reaksi hipersentifitas terhadap suatu obat. Miokarditis dapat menyebabkan berbagai 

gejala klinis, diantaranya sesak/ dyspnea ringan, nyeri dada, shock kardiogenik, 

bahkan kematian. Dilatasi kardiomiopati dengan diagnosis gagal jantung kronis 

adalah salah satu konsekuensi pasien yang menderita miokarditis kronis (Cooper, 

2009). 

 

2.3.2 Overload Volume 

 Overload volume adalah suatu karakteristik pasien yang menderita sindrom 

gagal jantung akut. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya laju tekanan pengisian 

ventrikel kiri/kanan sehingga muncul gejala seperti dyspnea dan orthopnea disertai 

dengan munculnya berbagai tanda seperti peningkatan tekanan vena jugularis, 

hepatomegaly, dan edema perifer (Pang and Levy, 2010). 

2.3.2.1 Regurgitasi aorta atau mitral 

Regurgitasi adalah gangguan penutupan katup berupa kebocoran yang 

berupa regurgitasi aorta atau regurgitasi mitral. Regurgitasi aorta dapat terjadi 

karena endocarditis infeksi yang menyebabkan kerusakan katup, penyakit jantung 

reumatik dimana retraksi fibrosa mencegah aposisi (penutupan) daun katup. 

Kebocoran katup aorta memungkinkan darah mengalir kembali dari aorta, dan 

menyebabkan beban volume pada LV. Sedangkan regurgitasi mitral dapat terjadi 

karenaendokarditis bakteria, dan penyakit lain yang menyebabkan dilatasi LV. Pada 

MR akut, LV mengejeksi darah kembali ke dalam LA, dan menyebabkan suatu 

beban volume pada LA selama sisitol ventrikel (Aaronson and Ward, 2010). 

2.3.2.2 Gagal jantung curah tinggi 

 Sebuah sindrom yang secara klinis tidak dapat dibedakan dengan gagal 

jantung kongestif, dimana pada fisiologis jantung tidak terdapat kelainan secara 
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struktural. Yang menjadi penyebab gagal jantung curah tinggi biasanya komplikasi 

dari penyakit nonkardiak seperti gagal ginjal akut (Fuster et al, 2011). 

2.3.3 Overload tekanan 

Regurgitasi katup aorta biasanya disebabkan penyakit jantung rematik, diseksi aorta 

dan hipertensi. Regurgistasi terjadi selama diastol dengan meningkatkan jumlah 

darah yang yang dipompa oleh ventrikel kiri. Regurgitasi aorta → peningkatan 

volume ventrikel kiri → peningkatan diastolik ventrikel kiri → peningkatan tekanan 

pada atrium kiri dan tekanan pulmonal → edema pulmonal (Ritter et al, 2008). 

Regurgitasi Aorta adalah suatu kerusakan katup jantung yang ditandai dengan 

penutupan yang salah dari katup aorta sehingga menyebabkan terjadinya aliran 

balik darah dari aorta (pembuluh arteri terbesar yang menerima darah dari ventrikel 

kiri dan mengalirkannya keseluruh tubuh) masuk ke ruang jantung kiri bawah 

(ventrikel kiri). Setiap jantung berdetak, sebagian dari darah mengalir keluar 

melalui katup aorta kembali ke ventrikel kiri, mengurangi aliran darah keseluruh 

tubuh. Jantung berusaha mengimbangi keadaan ini dengan cara memompa lebih 

keras dikarenakan menurunnya efisiensi jantung ( Kasron, 2012) 

2.3.3.1 Stenosis aorta 

 Katup aorta normalnya adalah trikuspid dan memisahkan ventrikel kiri (LV) 

dari aorta. Gangguan pembukaan katup aorta (stenosis aorta/AS) menghambat 

aliran darah dan mengakibatkan beban tekanan pada LV. Gangguan penutup katup 

(regurgitasi aorta/ AR) memungkinkan darah mengalir kembali dari aorta, dan 

menyebabkan beban volume pada LV (Aaronson dan Ward, 2010). 

2.3.3.2 Hipertensi 

 Hipertensi secara pragmatis didefinisikan sebgai level tekanan darah dimana 

diatas level tersebut intervensi terapeutik terbukti menurunkan risiko 

perkembangan penyakit kardiovaskular. Risiko meningkat secara progresif sesuai 

kedua level tekanan darah yaitu sistolik dan diastolic. Namun demikian, 

peningkatan tekanan sistolik saat ini dan hipertensi sistolik terisolasi (ISH) lebih 

diperhatikan. Hal ini sering kali terjadi pada usia lanjut, dan ternyata 

membahayakan (Aaronson dan Ward, 2010). 
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2.3.4 Arterosklerosis 

 Arterosklerosis merpakan penyakit pada arteri yang lebih besar yang mana 

terjadi akumulasi lipid yang terlokalisasi dalam intima arteri yang disebut fatty 

streak (garis-garis lemak). Jika fatty streak  mulai terakumulasi pada arteri dalam 

jumlah banyak, maka fatty acid  akan berkembang menjadi plak arterosklerosis 

yang menyebabkan lesi fokal dimana dinding arteri menjadi abnormal (Aaronson 

dan Ward, 2010) 

2.3.5 Aritmia 

 Aritmia merupakan kelainan denyut jantung atau irama jantung yang 

disebabkan oleh gangguan pembentukan atau konduksi impuls. Sel sel otot jantung 

dalam keadaan normal bukan merupakan pemacu (pacemaker) laten. Namun, sel-

sel ini dapat membentuk inisiasi impuls repetitive dan menyebabkan aritmia bila 

potensial membrane mengalami depolarisasi yang sesuai. Hal ini disebabkan 

misalnya oleh iskemia atau konsentrasi katekolamin local yang tinggi.Takiaritmia 

dan bradiaritmia adalah kelainan pada asal, waktu, atau urutan depolarisasi jantung 

yang menyebabkan laju denyut jantung, secara berturut-turut, >100 dan <60 

kali/menit ( Aaronson and Ward,2010). 

2.3.6 Infeksi Endokarditis (IE) 

 Endokarditis infektif (IE) didefinisikan sebagai infeksi permukaan 

endokardial jantung yang dapat mencakup satu atau lebih katup jantung, mural 

endokardium, atau defek septum. Efek intrakardial meliputi insufisiensi katup yang 

berat, yang dapat menyebabkan gagal jantung kongestif dan abses miokard (Brush, 

2015). 

2.3.7 Anemia 

Dengan keberadaan anemia, kebutuhan oksigen untuk jaringan metabolisasi 

hanya bisa dipenuhi dengan kenaikan curah jantung. Meskipun kenaikan curah 

jantung bisa ditahan oleh jantung yang normal , jantung yang sakit dan kelebihan 

beban (meski masih terkompensasi) mungkin tidak mampu menambah volume 

darah yang dikirim kesekitarnya. Dalam hal ini, kombinasi antara anemia dengan 

penyakit jantung yang berkompensasi sebelum bisa memicu gagal jantung dan 

menyebabkan tidak cukupnya pasokan oksigen kedaerah sekitarnya 

(Syamsudin,2011). 
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2.3.8 Tirotoksikosis dan kehamilan 

Tirotoksikosis dan kehamilan juga ditandai dengan kondisi curah jantung 

yang tinggi. Perkembangan atau intensifikasi gagal jantung pada seorang pasien 

dengan penyakit jantung yang terkompensasi sesungguhnya merupakan 

maninfestasi klinis utama untuk hipertiroidisme (Syamsudin,2011). 

2.3.4 Klasifikasi Gagal Jantung 

American Heart Association (AHA) dan New york Heart Association 

(NYHA) telah mengklasifikasikan gagal jantung menjadi 4 fase/ atau tingkatan, 

diantaranya adalah : 

Tabel II.2 Klasifikasi Gagal jantung 

Klasifikasi Menurut AHA Klasifikasi Menurut NYHA 

A Beresiko tinggi untuk penyakit 

jantung, tetapi tidak terdapat 

kelainan structural ataupun 

gejala gagal jantung. 

None  

B Terjadi kelainan sturktural 

pada jantung, tetapi tidak 

terdapat tanda-tanda atau gejala 

gagal jantung. 

I Tidak ada pembatasan 

aktivitas fisik. Aktivitas 

fisik biasa tidak 

menyebabkan gagal jantung 

C Penyakit jantung structural 

dengan adanya gejala 

sebelumnya atau setelah gagal 

jantung. 

I Tidak ada pembatasan 

aktivitas fisik. Aktivitas 

fisik biasa tidak 

menyebabkan gagal jantung 

II Pembatasan sedikit untuk 

kegiatan fisik. Nyaman saat 

istirahat, namun muncul 

gejala gagal jantung saat 

aktivitas fisik biasa. 

III Ditandai dengan adanya 

pembatasan aktivitas fisik. 

Nyaman saat istirahat, tetapi 
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sedikit melakukan aktivitas 

biasa dapat menimbulkan 

gejala gagal jantung. 

D Gagal jantung refrakter yang 

membutuhkan intervensi 

khusus 

IV Tidak dapat melakukan 

melakukan aktivitas fisik 

tanpa gejala dan terjadi 

gejala gagal jantung saat 

istirahat. 

(Yancy, 2010) 

2.5 Macam macam gagal jantung 

2.5.1 Gagal jantung kiri 

 Penyakit jantung iskemik paling sering mengenai ventrikel kiri. Penurunan 

curah menyebabkan peningkatan EDP ventrikel kiri (preload) dan tekanan vena 

pulmonalis karena darah kembali dalam sirkulasi pulmonal. Keadaan ini 

menyebabkan jantung berdilatasi, dan peningkatan tekanan kapiler pulmonal 

memacu terjadinya akumulasi cairan pada jaringan intestinal paru. Peningkatan 

volume darah dan cairan dalam paru membuat kerja paru menjadi berat, sehingga 

menyebabkan dyspnea dan edema pulmonal (Aaronson dan Ward, 2010). 

2.5.2 Gagal jantung kanan 

 Gagal jantung kanan terjadi karena meningkatnya tekanan vascular 

pulmonal yang disebabkan oleh gagal jantung kiri sehingga menyebabkan tekanan 

yang overload serta gagal janutng kanan, kondisi ini disebut sebagai gagal jantung 

kongestif. Gagal jantung kanan dikaitkan dengan penyakit patu kronik (kor 

pulmonal), hipertensi pulmonal, embolisme,dan penyakit katup. CVP sangat 

meningkat pada gagal jantung kanan, terlihat sebagai distensi vena jugularis, dan 

menyebabkan akumulasi cairan pada jaringan perifer (edema perifer), peritoneum 

(asites) dan hati yang menyebabkan nyeri dan pembesaran hati (hepatomegali) 

(Aaronson dan Ward, 2010). 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

                                     

15 
  

 
 

2.5.3 Gagal jantung akut 

 Gagal jantung akut biasanya terjadi karena terjadi infark miokard yang besar 

dan memiliki prognosis yang buruk. Perfusi dan operasi jantung darurat dapat 

dilakukan untuk membantu kerja mekanis jantung dalam beberapa kondisi. 

Penggantian cairan yang optimal memerlukan pemantauan tekanan kapiler 

pulmonal dan beberapa parameter terkait fungsi jantung. Agen inotropik positif 

seperti digoksin dan dobutamin dapat memberikan bantuan jangka pendek untuk 

terapi gagal jantung pada pasien dengan disfungsi ventrikel (Katzung, 2012). 

2.5.4 Gagal jantung kronis 

 Gagal jantung kronis terjadi karena adanya defisiensi kemampuan 

memompa darah pada jantung, yang pada akhirnya mengakibatkan kurangnya 

pasokan nutrisi dan oksigen yang dibawa oleh darah ke setiap jaringan. Gagal 

jantung kronis merupakan sebuah kondisi yang kompleks terkait dengan sejumlah 

gejala yang timbul dari kelainan di pengisian ataupun pengosongan pada ventrikel 

kiri yang menyebabkan dyspnea pada saat aktivitas, ortopnea dan paroksimal 

nocturnal dyspnea, kelelahan, dan pergelangan kaki yang bengkak. Gejala gejala 

yang terjadi pada gagal jantung disebabkan terjadinya perfusi jaringan yang tidak 

memadai, kongesti vena dan terjadinya kettidak seimbangan air dan elektrolit. 

Penurunan fungsi ginjal dan retensi cairan menambah beban dan dapat meperburuk 

kondisi pasien gagal jantung (Walker dan Whittlesea, 2012). 

2.5.5 Gagal jantung sistolik 

 Pada gagal jantung sistolik, terjadi penurunan kemampuan untuk memompa 

darah ke seluruh tubuh (kontraktilitas) sehingga menyebabkan berkurangnya fraksi 

ejeksi (Katzung, 2012). 

2.5.6 Gagal jantung diastoli 

 Pada pasien dengan kegagalan jantung diastolic, terjadi kekakuan pada 

jantung sehingga hilangnya kemampuan relaksasi pada jantung yang memiliki 

peran penting dalam kemampuan untuk mengurangi dan mengisi curah jantung. 

Fraksi ejeksi bias terlihat normal meskipun stroke volume berkurang secara 

signifikan. Resiko pasien dengan kegagalan jantung diastolik meningkat seiring 

dengan bertambahnya usia (Katzung, 2012). 
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2.6 Faktor resiko gagal jantung 

  Menurut Aaronson dan Ward, terdapat dua faktor resiko utama pada 

pasien gagal jantung, yaitu factor resiko mutlak dan factor resiko dinamis. Faktor 

mutlak adalah factor resiko yang tidak dapat dirubah, yang termasuk dalam factor 

resiko mutlak adalah riwayat CVD dan jenis kelamin. Jenis kelamin pria memiliki 

resiko gagal jantung lebih besar disbanding wanita. Pada factor dinamis terdiri dari 

beberapa factor, diantaranya dyslipidemia, hipertensi, inaktivitas fisik, diabetes 

mellitus, dan merokok tembakau (Aaronson dan Ward, 2010). 

 Hipertensi dikaitkan dengan peningkatan risiko gagal jantung, meskipun 

risiko relatif lebih rendah daripada infark miokard. Namun, karena prevalensi 

hipertensi jauh lebih tinggi dari infark miokard, proporsi kasus gagal jantung di 

populasi yang mungkin dikaitkan dengan hipertensi lebih tinggi. Diabetes mellitus 

dikaitkan dengan peningkatan risiko gagal jantung, terutama pada wanita dan 

setelah infark miokard. Hanya bagian dari risiko ini dapat dikaitkan dengan 

hipertensi bersamaan, obesitas, dan dislipidemia. Diabetes dapat menyebabkan 

perubahan struktural dan fungsional dalam miokardium yang meningkatkan risiko 

gagal jantung. Obesitas merupakan faktor risiko independen untuk gagal jantung, 

sekitar dua kali lipat risiko gagal jantung. Merokok juga meningkatkan risiko, 

meskipun efeknya melemah dengan usia. Mekanisme ini berhubungan melalui 

percepatan penyakit arteri koroner (Fuster et al, 2011). 

Tabel II.3 Faktor resiko gagal jantung 

Faktor resiko gagal jantung 

Tidak dapat dimodifikasi Dapat dimodifikasi 

1. Jenis kelamin pria 

2. Riwayat CVD 

3. Etnis 

4. Usia 

1. Dislipidemia 

2. Hipertensi 

3. Inaktivitas fisik 

4. Diabetes mellitus 

5. Merokok tembakau 

6. Obesitas 

(Aaronson dan Ward, 2010). (CDC, 2015). 
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2.6.1 Faktor resiko yang tidak dapat dimodifikasi 

2.6.1.1 Jenis kelamin pria 

 Wanita usia paruh baya lebih jarang mengalami CVD dibandingkan pria. 

Prebedaan ini berkurang secara progresif setelah menopause, dan ini dapat terjadi 

disebabkan oleh peran estrogen. Kerja estrogen yang berfungsi menguntungkan 

adalah sebagai antioksidan, menurunkan LDL dan meningkatkan HDL, 

menstimulasi ekspresi dan aktivitas oksida nitrat sintase, serta menyebabkan 

vasodilatasi dan meningkatkan produksi plasminogen (Aaronson dan Ward, 2010). 

2.6.1.2 Riwayat CVD 

 Berbagai survey epidemiologis menunjukkan adanya predisposisi familial 

terhadap CVD. Hal ini sebagaian disebabkan karena banyak factor resiko CVD 

(misalnya hipertensi) memiliki dasar generic multifactorial (Aaronson dan Ward, 

2010). 

2.6.1.3 Etnis 

 Faktor resiko gagal jantung juga terjadi pada tingkat perbedaan ras/etnis. 

Mortalitas pada ras kulit hitam lebih tinggi dibandingkan dengan pasien ras kulit 

putih. Tingkat kematian pada pasien gagl jantung pada tahun 2006 adalah 103, 7 

per 100.000 untuk laki-laki kulit putih, sedangkan untuk pria kulit hitam 105,9, 80,3 

untuk wanita kulit putih dan 84,4 untuk wanita kulit hitam (Bui et al, 2011). 

2.6.1.4 Usia 

 Sebagian besar pasien gagal jantung adalah mereka  yang berusia ≥65 tahun, 

sekitar 80% dari angka kematian yang disebabkan oleh gagal jantung. Pertumbuhan 

prevalensi gagal jantung yang besar mungkin mencerminkan meningkatnya kasus 

kejadian gagal jantung, meningkatnya jumlah populasi yang menua, jumlah 

perbaikan dalam pengobatan penyakit kardiovaskuler akut dan gagal jantung, atau 

kombinasi dari factor-faktor tersebut (Bui et al, 2011). 

 

2.6.2 Faktor resiko yang dapat dimodifikasi 

2.6.2.1 Dislipidemia 

 Dislipidemia merupakan suatu kelompol kondisi heterogen yang ditandai 

oleh kadar abnrormal pada satu atau lebih lipoprotein. Dyslipidemia mencakup 

kadar lipoprotein berdensitas rendah (LDL) yang berlebihan dalam plasma, yang 
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menyebabkan peningkatan kadar kolesterol plasma, karena LDL mengandung 70% 

kolesterol total plasma. LDL memiliki peran utama dalam menyebabkan 

aterosklerosis karena LDL dapat dikonversi menjadi bentuk teroksidasi, yang 

bersifat merusak dinding vascular (Aaronson dan Ward,2010). 

 

2.6.2.2 Hipertensi 

 Hipertensi didefinisikan sebagai tekanan darah diatas 140/90mmHg. 

Hipertensi memacu terjadinya aterogenesis dengan merusak merusak endotel dan 

menyebabkan efek berbahaya lain pada dinding arteri besar. Hipertensi merusak 

pembuluh darah otak dan ginjal, sehingga dapat menyebabkan stroke dan gagal 

ginjal. Semakin tinggi beban kerja jantung, yang ditambah dengan tekanan arteri 

yang meningkat, juga dapat menyebabkan penebalan ventrikel kiri/ hipertrofi 

ventrikel kiri (LVH). LVH menjadi predisposisi bagi mikardium untuk mengalami 

aritmia dan iskemia, dan merupakan contributor utama terjadinya gagal jantung, 

infark mikard, dan kematian mendadak (Aaronson dan Ward, 2010). 

2.6.2.3 Inaktivasi fisik 

 Inaktivasi fisik menaikkan risiko terjadinya CVD melalui berbagai 

mekanisme. Kebugaran rendah dapat menyebabkan HDL plasma menurun, tekanan 

darah yang tinggi, resistensi insulin, dan obesitas (Aaronson dan Ward, 2010). 

2.6.2.4 Diabetes mellitus 

 Diabetes mellitus merupakan penyakit metabolic yang terjadi karena pasien 

kekurangan hormone insulin secara kesulurhan, atau menjadi resisten terhadap 

kerjanya. Diabetes menyebabkan kerusakan progresif terhadap susunan 

mikrovaskular maupun arteri yang lebih besar selama bertahun-tahun. Terdapat 

bukti bahwa psaien DM2 mengalami kerusakan endotel maupun peningkatan kadar 

LDL teroksidasi. Serangkaian factor risiko kardiovaskular mencakup trigliserida 

plasma yang tinggi, HDL plasma yang rendah, hipertensi, peningkatan glukosa 

plasma, dan obesitas. Kombinasi factor-faktor risiko ini sangat terkait dan dapat 

timbul sebagai akibat dari resistensi insulin (Aaronson dan Ward, 2010). 
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2.6.2.5 Merokok tembakau 

 Merokok tembakau menyebabkan CVD dengan menurunkan kadar HDL, 

menigkatkan koagulabilitas darah, dan merusak endotel, sehingga memacu 

terjadinya aterosklerosis. Selain itu, terjadi pula stimulasi jantung yang diinduksi 

nikotin serta penurunan kapasitas darah pengangkut oksigen yang dimediasi oleh 

karbon monoksida. Penigkatan kejadian spasme coroner, menentukan tingkatan 

terjadinya iskemia jantung dan infark miokard (Aaronson dan Ward, 2010). 

2.6.2.6 Obesitas 

 Obesitas juga dapat meningkatkan resiko gagal jantung, dan sebuah estimasi 

menunjukkan bahwa memiliki BMI (body mass index)≥30 kg / m2 dapat 

menggandakan resiko gagal jantung (bui et al, 2011). Obesitas merupakan faktor 

risiko utama untuk penyakit jantung, stroke dan diabetes mellitus tipe 2. Hal ini 

dapat dicegah, karena obesitas pasien gemuk karena mereka makan terlalu banyak 

kalori untuk kebutuhan energi mereka. Tentu, diet kalori yang terkontrol dan 

diimbangi dengan sedikit latihan merupakan faktor penting dalam terapi. 

Sayangnya, banyak pasien yang gagal dalam mengurangi berat badan dan hanya 

sedikit yang mencapai pengurangan berat badan secara permanen (Ritter et al, 

2008).  

2.7 Patofisiologi gagal jantung 

 Sindrom CHF muncul sebagai konsekuensi dari suatu kelainan pada struktur 

jantung, fungsi, irama, atau konduksi.Di negara maju, disfungsi ventrikel 

menyumbang sebagian besar kasus terutama dari infark miokard (disfungsi 

sistolik), hipertensi (diastolik dan disfungsi sistolik), atau dalam banyak kasus 

keduanya. Penyakit katup degeneratif, kardiomiopati idiopatik,dan kardiomiopati 

alkoholik juga penyebab utama gagal jantung. Gagal jantung sering terjadi pada 

pasien usia lanjut yang memiliki banyak kondisi komorbiditas (misalnya, angina, 

hipertensi, diabetes, dan penyakit paru-paru kronis). Beberapa komorbiditas umum 

seperti disfungsi ginjal adalah multifaktorial (Penurunan perfusi atau deplesi 

volume dari overdiuresis).  

 Sindrom gagal jantung tidak hanya menunjukkan ketidakmampuan jantung 

untuk mepretahankan pendistribusian oksigen yang cukup keseluruh tubuh, tetapi 

juga menunjukkan adanya respon sistemik guna mengkompensasi kekurangan 
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tersebut. Faktor yang termasuk menentukan curah jantung adalah denyut jantung 

dan stroke volume. Volume stroke lebih ditentukan oleh preload (volume yang 

masuk ke ventrikel kiri), kontraktilitas, dan afterload (impedansi aliran dari 

ventrikel kiri). Variable ini penting guna memahami patofisiologi gagal jantung 

(Figueroa dan Peter, 2006). 

 

 Gambar 2.3 Patofisiologi Gagal Jantung (Maron dan Rocco, 2011) 

2.7.1 Mekanisme Kompensasi 

 Pada gambar diatas, terdapat tanggapan mekanisme kompensasi respon 

neurohormonal seperti aktivasi pada saraf simpatis dan RAAS (Maron dan Rocco, 

2011). Mekanisme kompensasi berperan dalam menjaga tekanan darah dan perfusi 

organ. Kontribusi utama dalam mekanisme kompensasi ini adalah pengaktivasian 

system saraf simpatik dan system renin angiotensin aldosterone (RAAS) (Zucker et 

al, 2014). 

 

2.7.1.1 Mekanisme Hemodinamik dan Mekanik 

2.7.1.1.1 Hukum Frank-Starling 

 Volume darah dalam ventrikel saat awal sistol (volume akhir 

diastolic/EDV) bergantung pada tekanan akhir diastolic (EDP). Jika EDP 

meningkat, maka kekuatan untuk kontraksi dan isi sekuncup selanjutnya juga 

meningkat. Hal ini dikenal sebagai hubungan Frank-Starling. Kekuatan kontraksi 

berhubungan dengan derajat regangan otot, dan hukum sterling dapat didefinisikan 

sebagai ‘Energi yang dilepaskan selama kontraksi bergantung pada panjang serabut 

awal’ . hukum starling berkontribusi terhadap peningkatan curah jantung selama 

latihan aat tekanan vena central (CVP) mungkin meningkat dan pada awal curah 
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jantung yang terlihat saat berdiri dan saat cvp menurun akibat penimbunan darah di 

tungkai (Aaronson dan Ward, 2010). 

 

2.7.2 Mekanisme adaptasi non-kardiak 

2.7.2.1 Aktivitas Sistem Renin Angiotensin Aldosterone (RAAS) 

 Sistem renin angiotensin aldosterone (RAAS) memainkan peran penting 

dalam mengatur volume darah dan resistensi vaskular sistemik, yang bersama sama 

mempengaruhi curah jantung dan tekanan arteri. Seperti namanya, ada tiga 

komponen penting untuk system ini, yaitu renin, angiotensin, dan aldosterone. 

Renin, yang terutama dikeluarkan oleh ginjal, merangsang pembentukan 

angiotensin dalam darah dan jaringan, yang pada gilirannya merangsang pelepasan 

aldosteron dari korteks adrenal. Renin merupakan enzim proteolitik yang 

dilepaskan ke dalam sirkulasi terutama oleh ginjal. rilis dirangsang oleh: 

1. Aktivasi saraf simpatis (yang bertindak melalui β1-adrenoseptor) 

2. Hipotensi arteri ginjal (yang disebabkan oleh hipotensi sistemik atau 

stenosis arteri renalis) 

3. penurunan natrium pengiriman ke tubulus distal ginjal. (Klabunde, 2014). 

 System renin angiotensin aldosterone berfungsi untuk mempertahankan 

sirkulasi homeostasis saat tubuh kehilangan kadar air dan garam seperti pada 

saat kita berkeringat pada suhu yang tinggi, muntah ataupun pada saat diare. 

Konsentrasi system hormone efektor meningkat dalam plasma darah saat 

merespon adanya kontraksi volume intravaskukular dan menyebabkan turunnya 

kemampuan perfusi ginjal. Angiotensin II adalah stimulator utama untuk 

melakukan produksi aldosterone ketika volume intravascular menurun (Weber, 

2001). 
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Gambar 2.4 Sistem Renin Angiotensin Aldosteron (RAAS) (Weber, 2001) 

  

 Pada pasien dengan gagal jantung, terjadi pengaktifan system saraf 

simpatik, kemudain diikuti dengan renin yang mengaktifkan system renin 

angiotensisn aldosterone (RAAS). Terjadi pelepasan arginine vasopressin (AVP). 

Setelah AVP dilepaskan, maka terjadilah hyperkalemia, retensi natrium dan air, 

yang mana menyebabkan kembalinya kardiak output dan terjadinya tekanan pada 

arteri, dan aktivitas neuroendokrin menjadi stabil. Namun, pada penderita gagal 

jantung, terdapat gangguan aktivitas sensorik pada jantung sehingga tidak mampu 

untuk mengontrol kadar neuroendokrin. Hal ini menyebabkan berkurangnya 

aktifitas aeferen jantung ke system saraf pusat sehingga menyebabkan tanggapan 

pembuluh darah yang abnormal dan terjadinya perubahan postural. Beberapa 

perubahan ini menyebabkan perubahan laju aliran darah yang menyertai gagal 

jantung. Terjadi  penurunan pada denyut parasimpatis dan variabilitas denyut 

jantung (Fuster et al, 2011). 
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Gambar 2.5 Sistem Renin Angiotensin Aldosteron (RAAS) 

2.7.2.2 Aktivitas system saraf simpatik 

 Pada pasien gagal jantung, aktifis system saraf simpatik memiliki proses 

yang rumit dan multifactorial. Angiotensin II bersama dengan peptide lain dan 

mediator non peptide dapat mengubah potensial membrane neuron menjadi 

beberapa bagian, dengan cara mengurangi sekresi kalium. Pada umumnya neuron 

pra simpatik pusat mengungkapkan semua reseptor yang terlibat dalam sinyal 

RAAS. Oleh karena itu, keseimbangan antara angiotensin  dan peptide lain seperti 

angiotensin 1-7 dengan kebanyakan reseptor mungkin penting untuk membangun 

tingkat aktivitas neuron (Zucker et al, 2014). 

 

Gambar 2.6 Mekanisme aktivasi sistem syaraf simpatik dan parasimpatik pada 

gagal jantung (Floras, 2009) 
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2.8 Manifestasi Klinik 

 Pada manifestasi klinis gagal jantung, pasein umumnya datang dengan 

keluhan dyspnea (sesak napas), meskipun pada awalnya hanya terjadi saat latihan 

fisik, biasanya disertai dengan kelemahan, kelelahan, dan edema perifer (retensi 

cairan dalam jaringan), dan terjadi pembengkakan tungkai. Jantung dan hati 

membesar, CVP yang tinggi juga adapat menyebabkan distensi vena jugularis. 

Irama gallop juga dapat terdengar karena terjadi akibat tekanan pengisian jantung 

yang tinggi (Aaronson dan Ward, 2010). 

 Gagal jantung memiliki banyak manifestasi dengan berbagai tanda dan 

gejala. Terdapat beberapa gejala dan tanda yang relatif spesifik terhadap gagal 

jantung, seperti ortopnea dan paroxysmal nocturnal dyspnea (PND). Meskipun 

keduanya relative spesifik pada gejala gagal jantung, namun, keduanya bisa jadi 

tidak selalu bisa dijadikan untuk dasar diagnosa pada pasien gagal jantung. 

Pemeriksaan klinis dapat membantu untuk menentukan penyebab kelainan jantung, 

seperti penyakit katup yang signifikan, namun hal ini juga tidak dapat digunakan 

100% untuk membedakan antara kelainan katup diastolik atau sistolik (Fuster et al, 

2011). 

2.9 Diagnosa dan pemeriksaan gagal jantung 

 Ada beberapa kriteria yang diusulkan oleh klinisi dan peneliti dalam 

menentukan gagal jantung dengan mempertahakan fraksi ejeksi ventrikel kiri 

(LVEF). Secara umum, diagnosis definitive dapat dibuat ketika tingkat relaksasi 

ventrikel melambat; kelainan fisiologis ini berhubungan dengan peningkatan laju 

pengisian ventrilker kiri (LV) dengan volume dan kontraktilitas LV yang normal 

(Hunt et al, 2009). 

 Gejala dan tanda tanda akan gagal jantung merupakan unsur penting untuk 

melakukan pendeteksian dini untuk pasien agar segera mendapatkan perawatan 

medis. Mendapatkan data riwayat (penyakit dan kegiatan fisik) yang kongkrit, yang 

mana sesak nafas dan kelelahan merupakan gejala yang khas. Tanda tanda klinis 

harus dipastikan dengan pemeriksaan klinis yang cermat termasuk observasi, 

palpasi, auskultasi. Seperti pada gejala, tanda tanda untuk gagal jantung awal sulit 

untuk ditafsirkan, tidak hanya pada usia lanjut, tetapi juga pada pasien dengan 

obesitas (Dickstein et al, 2008). 
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Tabel II.4 Fitur utama dalam pemeriksaan klinis pada pasien gagal jantung  

Fitur utama dalam pemeriksaan klinis pada pasien gagal jantung 

Gejala awal  Kewaspadaan menurun, status gizi, dan berat 

badan 

Nadi Tingkat denyut, ritme, dan karakteristik 

Tekanan darah Sistolik, diastolik, dan tekanan nadi 

Retensi cairan Tekanan vena jugularis, edema perifer 

(pergelangan kaki dan sacrum), hepatomegaly, 

asites. 

Paru-paru RR, rales, efusi pleura 

Jantung  Perpindahan apex, ritme jantung, bunyi jantung 

ketiga, adanya murmur yang menandakan 

disfungsi katup 

(Dickstein et al, 2008) 

 The European Society of Cardiology guideline on the diagnosis and 

treatment of heart failure menunjukkan gejala yang menunjukkan symptom gagal 

jantung harus ada, bai saat sedang beraktivitas/latihan maupun saat istirahat dengan 

bukti objektif disfungsi jantung yang dibuktikan dengan echokardiografi (ECG). 

Guidline terbaru dari The Heart Failure Society of America menganjurkan 

pendekatan yang sama, yaitu dengan menggunakan anamnesa yang dilengkapi 

dengan pemeriksaan fisik dan tes pendukung untuk menilai struktural dan fungsi 

jantung tersebut (Fuster et al, 2011). 

  

Tabel II.5 Prevalensi gejala dan tanda spesifik pada pasien gagal jantung 

sistolik dan diastolik  

Gejala dan tanda Diastolic heart 

failure (EF >50%) 

Systolic heart failure 

(EF<50%) 

Dyspnea on exertion 85 96 

Parixmal nocturnal 

dyspnea 

55 0 

Orthopnea 60 73 

Jugular venous 

distension 

35 46 
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Rales 72 70 

Hepatomegaly 15 16 

Edema 30 40 

Cardiomegaly 90 96 

Pulmonary venous 

hypertension 

75 80 

 (Fuster et al, 2011). 

 

Gambar 2.7 Flow chart untuk diagnosis gagal jantung dengan peptida 

natriuretik 

 

(Dickstein, 2008) 

 

2.10. Penatalaksanaan untuk terapi gagal jantung 

 Tujuan dalam mendiagnosa gagal jantung dan memberi terapi dini tidak 

berbeda dengan kondisi kronis lainnya, yaitu menurunkan mortalitas dan 

morbiditas. Karena angka kematian tahunan gagal jantung sangatlah tinggi, 

penekanan pada end-point ini menjadi goal pada banyak tujuan uji klinis. Walau 

demikian pada kebanyakan pasien, terutama orang tua, kemampuan untuk hidup 

mandiri, terbebas dari gejala mengganggu yang tidak nyaman, dan menghindari 

perawatan adalah tujuan yang seringkali seiring dengan keinginan untuk 

meningkatkan usia harapan hidup. Upaya untuk mencegah timbulnya gagal jantung 

atau progresinya tetap merupakan bagian yang tak terpisahkan dari manajemen 

terapi. Banyak uji klinis acak gagal jantung mengevaluasi pasien dengan disfungsi 

sistolik dengan LVEF 35-40%. Patokan LVEF <40% ini relatif arbitrary, dan 

terdapat bukti yang terbatas bahwa gagal jantung dapat simptomatik pada antara 

LVEF 40-50% (Dicksteinet al, 2008). 
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Penatalaksanaan untuk pasien gagal jantung secara keseluruhan dapat 

dilihat pada gambar skema dibawah ini :  

 

Gambar 2.8 Alrogitma yang dapat dijadikan acuan pada penatalaksanaan gagal 

jantung kronis (Dicksteinet al, 2008). 

 

2.10.1 Terapi non farmakologi 

 Terapi non-farmakologi meliputi mengurangi asupan natrium, mengurangi 

aktivitas fisik (terutama isometrik), dan mengurangi berat badan pada pasien yang obesitas. 

Secara umum, asupan natrium harus dibatasi sekitar 2g/hari. Pada gagal jantung setadium 

lanjut, pembatasan natrium mungkin dibutuhkan untuk menipiskan ekspansi cairan 

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

Strategi manajemen nonfarmakologis merupakan suatu kontribusi penting untuk 

terapi gagal jantung (HF). Mereka secara signifikan dapat mempengaruhi stabilitas pasien, 

kapasitas fungsional, kematian, dan kualitas hidup. Terapi non farmakologi yang kerap 

dilakukan untuk pasien gagal adalah diet. Diet yang dilakukan disini seperti membatasi 

asupan natrium untuk kebanyakan pasien gagal jantung dan diet kalori dan karbohidrat 

untuk pasien dengan dyslipidemia, obesitas, dan diabetes mellitus.  Pemeliharaan kesehatan 

rutin sering diabaikan oleh pasien gagal jantung, terutama penderita dengan masalah 

kardiovaskular. Disarankan kepada pasien agar sebaiknya untuk berhenti merokok dan 

membatasi konsumsi alkohol (J. cardiac fail, 2006) 
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2.10.2 Terapi Farmakologis. 

 Pengobatan farmakologis dari gagal jantung telah maju secara signifikan 

selama bertahun-tahun dengan dilakukannya beberapa penelitian klinis untuk 

mendapatkan obat yang bermanfaat guna mengurangi morbiditas dan mortalitas 

pada pasien gagal jantung. Hasil klinis dan keekonomisan dari terapi obat gagal 

jantung telah didokumentasikan dari beberapa pengaturan praktek klinis. Gagal 

jantung menjadi suatu penyakit yang umum terjadi terutama pada kalangan pasien 

yang lebih tua yang mana mamiliki tingkat morbiditas dan mortalitas yang tinggi. 

Terapi dan pedoman praktek klinis digunakan untuk menigkatkan tingkat 

kesembuhan pasien (Craig, 2007). 

 

Gambar 2.9 Terapi Farmakologi Gagal Jantunng (Maron & Rocco, 2011) 

2.10.2.1 Diuretik 

 Diuretik tergolong dalam manajemen farmakologis sentral dengan gejala 

kongestif pada pasien dengan gagal jantung kronis. Diuretik mengurangi tekanan 

volume pada cairan ekstraseluler dan pengisian ventrikel (preload). Karena pasien 

CHF sering beroperasi pada fase "plateau" dari kurva Frank-Starling (Goodman dan 

Gillman, 2011). Selama bertahun-tahun, diuretik telah menjadi landasan untuk 

pengobatan gagal jantung akut dan kronis. Diuretik diberikan dengan tujuan 

meningkatkan hemodinamik dan mengatasi gejala yang ada, namun belum ada 

penelitian yang menunjukkan hubungan pemeberian diuretik dengan mortalitas 

pasien. Efektivitas mereka seiring dengan efek samping yang mungkin timbul 
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seperti ketidakseimbangan elektrolit dan aktivasi neurohormonal (Friedman, 2015). 

Diuretik digunakan untuk mengatasi gejala kongesti paru dan menurunkan berat 

badan; Namun, manfaat klinis jangka pendek ini belum menunjukkan perbaikan di 

angka penurunan rawat inap atau mortalitas (Coons JC et al, 2011). 

 

 

 

Gambar 2.10 Sistem Transpor Tubulus dan Tempat kerja Diuretik (Katzung, 2012) 

 Mereka menghambat cotransporter Na-K-2Cl di ascending limbLoop of 

henle. Dengan efektif menghambat reabsorpsi natrium, mereka juga mengurangi 

reabsorpsi air. Loop diuretik mengikat ke permukaan luminal transporter; dengan 

demikian, mereka harus disekresi ke dalam lumen tubular. Pada saat laju filtrasi 

glomerulus berkurang, terjadi penurunan sekresi luminal, dan menyebabkan 

beberapa obat tidak dapat mencapai tempat aksi (Friedman, 2015).Diuretik 

menurunkan tekanan darah terutama oleh depleting jumlah natrium pada tubuh. 

Awalnya, diuretik menurunkan tekanan darah dengan mengurangi darah volume 

dan curah jantung; resistensi pembuluh darah perifer mungkin meningkat.Setelah 

6-8 minggu, curah jantung kembali ke arah yang normal sementara perifer 

pembuluh darah mengalami penurunan resistensi. Sodium diyakini berkontribusi 

pada resistensi pembuluh darah vaskular dengan meningkatkan kekakuan pembuluh  

dan reaktivitas saraf,kemungkinan berhubungan dengan mengubah pertukaran 

natrium-kalsium dengan peningkatan resultan kalsium intraseluler(Katzung BG et 

al, 2012). 
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Gambar 2.11 mekanisme patofisiologi gagal jantung dan situs utama dari kerja   

obat gagal jantung kongestif (Goodman dan Gillman, 2011). 

 Berkenaan dengan penggunaan diuretik pada CHF, terdapat beberapa efek 

penting yang merugikandari penggunaan diuretik seperti kelainan elektrolit, 

termasuk hiponatremia, hipokalemia, dan alkalosis metabolik hipokloremia 

(Goodman dan Gillman, 2011). Interaksi antara diuretik dan zat-zat lain mungkin 

memiliki konsekuensi yang menguntungkan atau merugikan. Resep diuretik dengan 

agen antihipertensi, kalium, magnesium atau asam garam, probenesid, quinidine, 

antikoagulan, lithium, glikosida jantung atau diuretik lainnya dapat mengakibatkan 

kedua interaksi menguntungkan dan merugikan. Salah satu dari interaksi yang perlu 

diwaspadai dari beberapa interaksi tersebut adalah interaksi antara agen diuretik dan 

digoksin (Ting wang et al, 2010). 

 Hasil buruk yang terkait dengan penggunaan kombinasi diuretik dan 

digoksin telah dilaporkan sebelumnya, tapi hubungan kausal tidak didirikan secara 

konklusif dari studi-studi deskriptif. Pada konsentrasi serum dan elektrolit urin, 

ditemukann bahwa 10 pasien gagal jantung yang menerima diuretik dan digoksin, 

lima pasien memiliki kekurangan magnesium, empat di antaranya menunjukkan 

gejala klinis keracunan digoksin. Penelitian lain juga menemukan bahwa proporsi 

yang tinggi dari pasien terkena interaksi digoksin-diuretik telah terjadi penurunan 
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kadar serum kalium dan konsentrasi magnesium, dan terjadi peningkatan aritmia 

jantung (Ting wang et al, 2010). 

 Perubahan konsentrasi elektrolit, terutama kalium, bisa menjadi mekanisme 

utama untuk hasil klinis yang merugikan yang disebabkan oleh interaksi digoksin-

diuretik. Digoksin secara reversibel menghambat ATPase natrium-kalium (Na, K-

ATPase atau Na, K pump) dan dengan demikian menghambat natrium yang 

dipompa keluar dari sel dan kalium yang dipompa ke dalam sel. Selain itu, kalium 

bersaing dengan digoksin sehubungan dengan mengikat pompa Na, K. Oleh karena 

itu, karena konsentrasi serum kalium dikurangi dengan diuretik, penghambatan Na, 

K pump dengan digoksin selanjutnya difasilitasi. Akibatnya, deplesi kalium 

intraseluler mungkin terjadi, yang berhubungan dengan aritmia yang diinduksi oleh 

digoksin. Selain itu, terjadi potensi sekuel oleh penipisan kalium intraseluler 

termasuk hiponatremia, hypochloraemia dan alkalosis hipokloremik (Ting wang et 

al, 2010). 

2.10.2.2 Angiotensin Converting Enzym Inhibitor (ACEI) 

 Obat dengan mekanisme kerja vasodilatasi telah menjadi modalitas 

pengobatan utama untuk gagal jantung. Dilatasi arteri memberikan gejala relief 

pada gagal jantung dengan menurunkan impedansi arteri (afterload) ke aliran keluar 

LV(LV outflow). Terjadinya pelebaran vena menyebabkan menurunnya tingkat 

kemacetan pada LV. Kombinasi dari dua sifat tersebut memberikan manfaat aditif 

untuk meringankan gejala gagal jantung dan meningkatkan toleransi latihan.Obat-

obatan vasodilator pertama kali dipelajari adalah hydralazine (dasarnya dilator 

arteri murni) dan nitrat (didominasi vena dilator). Dengan menggabungkan kedua 

obat, penurunan yang signifikan pada gejala gagal jantung dapat dicapai bersama 

dengan berkurangnya tingkat mortalitas. Dengan munculnya ACE inhibitor, 

penggunaan hydralazine dan nitrat telah diturunkan ke peran sekunder (William dan 

Wilkins, 2009).  

 Kecuali kontraindikasi atau tidak ditoleransi, sebuah ACEI harus digunakan 

dalam semua pasien dengan HF simptomatik dan LVEF ≤ 40%. Pengobatan dengan 

ACEI meningkatkan fungsi ventrikel dan pasien kesejahteraan, mengurangi masuk 

rumah sakit untuk memburuknya gagal jantung, dan meningkatkan kelangsungan 

hidup (Dickstein, 2008).  
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 Angiotensin Converting Enzym Inhibitor (ACEI) memiliki kemampuan 

untuk mengurangi sifat afterload dan preload dengan cara memblok angiotensin dua 

yang mana berfungsi saat vasokonstriksi dan mengurangi volume potensial dengan 

cara menghambat aktivitas aldosterone. Mereka tidak hanya menghasilkan efek 

hemodinamik yang mirip dengan kombinasi hydralazine-nitrat sebagai agen 

tunggal dan juga sebagai agen independen untuk remodeling jantung yang 

menyebabkan vasodilatasi. ACEI juga memiliki efek samping yang lebih bisa 

ditoleransi  (Williams dan Wilkin, 2009). 

 ACC / AHA menyatakan bahwa ACE inhibitor harus diresepkan untuk 

semua pasien dengan gagal jantung disebabkan oleh disfungsi sistolik ventrikel kiri 

(LVSD) kecuali mereka memiliki kontradiksi penggunaannya atau telah terbukti 

tidak dapat mentoleransi pengobatan dengan obat ini.Secara umum, inhibitor ACE 

digunakan bersama-sama dengan β-blocker. Terapi ACE inhibitor dimulai pada 

dosis yang rendah dan mulai dinaikkan dosisnya jika pada dosis rendah mulai 

mengalami toleransi. retensi cairan dapat menurunkan efek terapi, dan penipisan 

cairan dapat mempotensiasi efek merugikan dari ACE inhibitor.Dokter harus 

mencoba untuk menggunakan dosis yang telah terbukti mengurangi kejadian CV 

dalam uji klinis, tetapi mereka tidak harus menunda inisiasi β-blocker pada pasien 

karena kegagalan dalam tercapainya dosis terapetik ACE inhibitor (Williams dan 

Wilkin, 2009).  

2.10.2.3  Angiotensin Reseptor Blocker (ARB) 

           Pasien  gagal jantung kronik dengan disfungsi  sistolik Angiotensin reseptor 

bloker sama poten dengan ACE inhibitor, efek hemodinamik ARB pada gagal 

jantung akan sama dengan ACE inhibitor, oleh karena itu ARB diresepkan  

untuk pasien yang tidak dapat mentoleransi ACE inhibitor (misalnya karena efek 

samping batuk yang umum dialami) karena pada ARB tidak memproduksi 

bradikinin.  Angotensi reseptor bloker  merupahkan antagonis kompetitif dari 

angiotensin II pada reseptor AT1  yang memnyebabkan resistensi perifer tanpa 

adanya reflek peningkatan denyut jantung dan menurunkan kadar aldosteron, jadi 

pada ACE  dan ARB sama menghambat sistem rennin-angiotensin, kedua golongan  

ini bekerja dengan mekanisme berbeda, ACE memblokir enzim yang berperan 

dalam mengonversi angiotensin I menjadi Angiotensin II, ARB memblokir ikatan 
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angiotensin II pada reseptor Angiotensi I sehinga mengurangi sekresi Aldosteron 

sehinga menurunkan retensi cairan yang menurunkan tekanan  darah (Ganiswara, 

2007). Kontraindikasi pemberian ARB Sama seperti ACEI, Pasien yang diterapi 

ACEI dan antagonis aldosteron bersamaan Monitor fungsi ginjal dan serum 

elektrolit serial ketika ARB digunakan bersama ACEI. Efek samping pada ARB 

dapat menyebabkan perburukan fungsi ginjal, hiperkalemia dan hipotensi 

simtomatik, tetapi ARB tidak menyebabkan batuk (Siswanto et al, 2015). Untuk 

jenis ARB ada losartan, candesartan dan valsartan, yang sering dipakai biasanya 

valsartan dan lorsartan (Gray et al, 2005). 

2.10.2.4 β Blocker 

 Kecuali kontraindikasi atau tidak ditoleransi, b-blocker harus digunakan 

pada semua pasien dengan gagal jantung simptomatik dan LVEF ≤ 40%. β Blocker 

meningkatkan fungsi ventrikel dan kesejahteraan pasien, mengurangi frekuensi 

masuk rumah sakit dengan memburuknya gagal jantung, dan meningkatkan 

kelangsungan hidup. Bila memungkinkan, pada pasien rawat inap, pengobatan 

dengan b-blocker harus dimulai dengan hati-hati sebelum pasein keluar rumah sakit 

(Dickstein, 2008).  

 β Blocker sering dikontraindikasikan pada pasien gagal jantung dengan 

disfungsi sistolik. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa simpatomimetik agonis 

dan obat inotropik positif lainnya adalah pilihan logis untuk terapi kegagalan 

hemodinamik sistolik. Pada kombinasi dengan ACE inhibitor, β-blocker dianggap 

agen lini pertama pada pasien dengan gagal jantung dan LVSD. ACC/AHA 

mengungkapkan bahwa β-blocker harus diresepkan untuk semua pasien dengan 

gagal jantung dengan sistolik stabil kecuali mereka memiliki kontraindikasi untuk 

penggunaannya atautidak dapat mentoleransi pengobatan.Intoleransi atau resistensi 

terhadapterapi lain gagal jantung seharusnya tidak menghalangi atau menunda 

inisiasi beta-blocker digunakan pada pasien dengan gagal jantung. Meskipun pada 

beberapa pasien awalnya memiliki gejala yang buruk, penggunaan B blocker 

menunjukkan hasil bahwa adanya peningkatan kualitas hidup pada pasien, 

mengurangi angka MRS, dan yang paling penting, pengurangan angka kematian 

sekitar 34% ketika ditambahkan ke terapi gagal jantung lain yang memperbaiki 

kualitas hidup. Perilisan beberapa obat B blocker seperti metoprolol suksinat, 
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carvedilol, dan bisoprolol telah mendapat persetujuan FDA untuk digunakan pada 

pasien gagal jantung.Metoprolol dan bisoprolol keduanya berperan sebagai selektif 

β1-blocker, dan carvedilol adalah campurandari α1- dan nonselektif β-

blockingagen (Williams dan Wilkin, 2009). 

 Pengobatan jangka panjang dengan β blocker terbukti dapat meningkatkan 

fraksi ejeksi, menurunkan volume sistolik dan diastolic, dan akhirnya 

menyeybabkan regresi hipertrofi ventrikel kiri. Efek menguntungkan lainnya dari β 

blocker pada CHF kemungkinan mencakup berkurangnya iskemia dan laju denyut 

jantung, sehingga memperbaiki perfusi miokardium, dan menginhibisi efek 

membahayakan dari kelebihan katekolamin pada sturktur dan metabolism 

miokardium. Beta blocker tampaknya sangat efektif dalam mengurangi kematian 

mendadak pada pasien dengan CHF, sehingga memberikan kesan bahwa 

pencegahan fibrilasi ventrikel turut mengambil bagian penting dari aksinya 

(Aaronson dan Ward, 2010). 

2.10.2.5 Obat Inotropik 

 Agen yang dapat meningkatkan kemampuan kontraktilitas jantung biasa 

disebut sebgai inotropic positif atau obat-oabtan kardiotonik. Peningkatan kekuatan 

kontraksi miokard pada akhirnya karena adanya peningkatan kadar Ca2+ bebas pada 

intraseluler untuk berinteraksi dengan protein kontraktil atau ke meningkat 

sensitivitas myofilaments untuk Ca2+ atau keduanya. Agen yang mengandung 

inotrpik tersebut seperti glikosida jantung, obat beta-adrenergik, methylxanthines, 

glukagon dan histamine (Scholz, 1984). 

2.10.2.5.1 Digoksin 

 Digoksin merupakan glikosida jantung yang berfungsi sebagai inotropik 

positif yang termasuk dari  salah satu dari pilihan terapi pada pasien gagal jantung 

yang mulai digunakan sejak tahun 1785 dengan spesifikasi pada kasus ‘cardiac 

dropsy’ dan studi penggunaannya terus dilakukan hingga kini. Penggunaan 

digoksin sering dikaitkan dengan dengan proses inhibisi pada plasma membrane 

Na+ K+ ATPase pada mikosit, sebagai inotropic positif pada kasus gagal mikardium, 

dan suppresi pada CHF terkait dengan fibrilasi atrium. Digoksin diindikasikan pada 

pasien dengan keluhan gagal jantung, aritmia supraventricular (khususnya aritmia 

fibrilasi) (Goodman and Gillman,2011). Digoksin juga merupakan inotropic positif 
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yang mana memiliki indeks terapi yang sempit dan memilik waktu paruh eliminasi 

yang lama  (digoksin 14-60 jam, digitoksin 30-40 jam). Sehingga dengan 

penambahan dosis sedikit saja, kadar serum digoksin dalam darah akan langsung 

terakumulasi sehingga dapat menyebabkan reaksi toksisitas (Karalliedde et al, 

2010). 

 Digoksin memperbaiki gejala CHF, namun tidak memperpanjang usia. 

Digoksin menginhibisi pompa Na+ dalam otot jantung, sehingga secara tidak 

langsung menginhibisi antiport Na+ - Ca2+ sehingga meningkatkan Ca2+ intraselular. 

Peningkatan Ca2+ memperkuat kontraktilitas dan memperpendek durasi potensial 

aksi dan periode refrakter pada sel-sel atrium dan ventrikel dengan menstimulasi 

kanal K+. digoksin telah terbukti meningkatkan responsivitas baroreseptor, 

sehingga menurunkan tonus simpatis (Aaronson dan Ward, 2010). 

 Semua glikosida jantung, atau kardenolid, yang mana digoksin merupakan 

salah satunya, menggabungkan inti steroid terkait dengan cincin lakton di 17 posisi 

dan serangkaian gula pada 3 inti karbon. Karena gugus mereka mudah terionisasi 

menjadi beberapa kelompok, maka kelarutannya tidak dipengaruhi oleh pH 

(Katzung BG et al, 2012). 

 

Gambar 2.12 Struktur kimia digoksin (Katzung BG et al, 2012). 

 Meskipun digoksin dapat diberikan secara oral, intravena atau 

intramuskuler, Rute intramuskular tidak dianjurkan karena menyakitkan dan 

menghasilkan kerusakan otot lokal tercermin dalam peningkatan kadar serum 

creatine kinase.Studi farmakologi klasik telah dilakukan oleh Doherty et al, 

menunjukkan pola yang diamati pada penggunaan tiga rute yang berbeda pada 

sukarelawan yang memiliki fungsi ginjal normal (gambar 2.11). seperti yang 

diaharapkan, serum konsentrasi meningkat paling cepat setelah pemberian 

intravena , Diikuti oleh oral, danintramuscular (Smith, 1985). 
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 Ekskresi digoksin terjadi pada tingkat independen dari rute administrasi. 

Digoksin diekskresikan secara eksponensial, dengan waktu paruh rata-rata 36 jam 

pada orang sehat dengan fungsi ginjal normal. Sekitar 37% dari total penyimpanan 

pada tubuh digoksin diekskresikanharian dalam keadaan tidak berubah. pasien yang 

lebih tua biasanyamemiliki penurunan laju filtrasi glomerulus bahkan jikatingkat 

urea nitrogen darah dan kreatinin tetap pada kisaran normal, dan waktu paruh 48 

jam mewakili perkiraan yang wajar. Eksresi digoksin cenderung independen dari 

laju aliran urin pada pasien dengan fungsi ginjal cukup normal. bagaimanapun, 

beberapa ketergantungan rearbsorpsi digoksin tubular dari digoksin pada laju aliran 

urin, dan karenanya rearbsorpsi digoksin meningkat pada tingkat yang sangat 

rendah dari aliran urin dan sebaliknya mungkin akan menurun dengan terapi 

vasodilator akut pada pasien dengan gagal jantung kongestif. Ekskresi digoksin 

pada ginjal didominasi dalam bentuk yang tidak berubah, tetapi bagian dari sekitar 

10% dari pasien mengeluarkan cukup jumlah metabolit yang relatif tidak aktif. 

Keseimbangan atau kondisi steady state terjadi pada titik ketikaekskresi harian pada 

digoksin melalui ginjal dan jalur lainnya cocok dengan asupan harian obat. 

 

Gambar 2.13 Perbandingan farmakokinetika digoksin yang diberikan oleh rute 

intravena (IV), oral dan intramuscular (IM) (Smith, 1985). 

Prinsip klinis yang digunakan adalah ketika terapi pemeliharaan harian 

dimulai pada pasien yang sebelumnya tidak menerima digoksin. Konsentrasi 

dataran tinggi steady state adasetelah 4-5 waktu paruh atau sekitar 7 hari pada 
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pasien dengan fungsi ginjal normal. Pada pasien dengan gagal ginjal, waktu paruh 

eliminasi menjadi lebih panjang, yang mana waktu paruh tesebut adalah waktu yang 

diperlukan untuk mencapai keadaan stabil pada rejimen perawatan harian. Ketika 

efek yang dibuthkan dari digoksin diperlukan, maka segera diberikan dosis loading 

dose, baru setelahnya diikuti dengan dosis pemeliharaan harian. Pada pasien 

obesitas, farmakokinetik sedikit berubah karena hilangnya sejumlah besar jaringan 

adipose, yang menunjukkan bahwa permukaan massa tubuh harus digunakan untuk 

perhitungan dosis (Smith, 1985). 

Pada pasien dengan keluhan gagal jantung sistolik dan atrial fibrilasi kronis, 

sesuai dengan ACC/AHA/ESC guidelines, diberikan 0,25 mg iv/2jam sampai 

dengan 1,5 mg. Untuk dosis maintenance diberikan 0.125 to 0.375 mg/hari IV 

ataupun oral (Pawlosky et al, 2013). Pada pasien dengan gangguan ginjal diberikan 

dosis 0,0625 sampai 0,125 per oral perharinya. Pada atrial fibrilasi yang cepat, 

jumlah total loading dose yang diberikan adalah berkisar 10 sampai 15 mcg/kgbb 

IV/PO, diberikan menjadi 3 dosis terbagi antara 6-8 jam; berikan 50% dari total 

Loading dose pada dosis pertama, selanjutnya berikan 25%  dari total loading dose 

dosis kedua dan ketiga. Pada pasien dengan gangguan fungsi ginjal berikan 6-10 

mcg/ kg IV/PO pada total loading dose, diberikan dalam 3 dosis terbagi setiap 6 

sampai 8 jam. Pada pasien anak dengan keluhan gagal jantung dengan keluhan ritme 

sinus normal, berikan loading dose sevara IV berdasarkan usia. Pada nenonatus 

premature, berikan 15-25 mcg/kg, neonates jangka penuh diberikan 20-30mcg/kg, 

usia 1-24 bulan diberikan dosis 30-50 mcg/kg, usia 2-5 tahun diberikan dosis 25-

35mcg/kg, usia 5-10 tahun diberikan dosis 15-30 mcg/kg, usia yang lebih dari 10 

tahun diberikan dosis 8-12 mcg/kgbb. Mulai dengan pemberian setengah dari total 

loading dose dan kemudian menilai kembali di 4 sampai 8 jam untuk menentukan 

kebutuhan untuk paruh kedua dari total loading dose. Dosis IV maintenance harian: 

gunakan 20-30% dari total loading dose IV untuk neonatus premature, 25 sampai 

35% dari total loading dose pada bayi normal sampai usia 10 tahun atau lebih, 

gunakan dosis terbagi (2 kali) pada pasien dengan usia lebih muda dari usia 10 

tahun. Untuk dosis maintenance harian per oral: 2-5 tahun; 10-15 mcg/ kg, usia 6-

10 tahun; 7-10 mcg/kg, lebih dari 10 tahun; 3-5 mcg/kg (Hamilton, 2014). 
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Tabel II.6 Daftar nama dagang digoksin beserta dosis 

Obat Rute Dosis 

Fargoxin iv 0,5mg/2ml/vial 

Oral 0,25mg/tablet 

Digoksin 

Digoksin Sandoz 

Oral 0,25 mg/tablet 

Lanoxin Oral 0,25mg/tablet 

(ISO vol. 48, 2013) 

Pada aspek farmakokinetik, digoksin merupakan satu satunya glikosida 

jantung yang digunakan di Amerika yang mana 65-80% diasorpsi setelah 

pemberian rute oral. Penyerapan glikosida lainnya bervariasi dari nol sampai 

hampir 100% . setelah masuk kedalam darah, semua glikosida jantung secara luas 

didistribusikan ke jaringan, termasuk sistem syaraf pusat.Digoksin tidak ekstensif 

dimetabolisme pada manusia; hampir dua pertiga diekskresikan tidak berubah oleh 

ginjal. klirens ginjal adalah sebanding dengan kreatinin, dan waktu paruh adalah 

36-40 jam pada pasien dengan fungsi ginjal normal. persamaan dan nomogram yang 

tersedia untuk menyesuaikan dosis digoksin pada pasien dengan gangguan ginjal 

(Katzung BG et al, 2012). 

Pada farmakodinamik, digoksin memiliki beberapa efek kardiovaskular 

langsung dan tidak langsung, dengan kedua konsekuensi yaitu efek terapi dan 

toksik.Selain itu, memiliki efek yang tidak diinginkan pada sistem saraf pusat dan 

usus. Pada tingkat molekuler, semua glikosida jantung terapi yang berguna 

menghambat Na + / K + -ATPase, transporter membran-terikat sering disebut 

pompa natrium. Meskipun beberapa isoform dari ATPase ini terjadi dan memiliki 

berbagai kepekaan terhadap glikosida jantung, mereka sangat terkonservasi. Hal ini 

memungkinkan bahwa aktivitas penghambatan berperan besar untuk efek terapetik 

(inotropik positif) dan sebagian besar dari toksisitas yang ditimbulkan oleh 

digoksin. Fakta bahwa reseptor untuk glikosida jantung ada pada pompa natrium 

telah mendorong beberapa peneliti mengusulkan bahwa steroid digitalis seperti 

endogen, mungkin ouabain atau marinobufagenin, harus ada. Selanjutnya, fungsi 
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tambahan dari Na + / K + -ATPase telah didalilkan, melibatkan apoptosis, 

pertumbuhan sel dan diferensiasi, kekebalan, dan metabolisme karbohidrat 

(Katzung BG et al, 2012). 

 

 

Gambar 2.14 Mekanisme kerja digoksin (Katzung BG et al, 2012).  

Nomogram untuk perhitungan total loading dose oral dan dosis 

pemeliharaan harian digoksin berdasarkan berat badan dan fungsi ginjal yang 

tersedia.nomogram tersebut membantu untuk estimasi awal dosis digoksin, tetapi 

tidak mengubah kebutuhan yang perlu di follow up oleh dokter (Smith, 1985).Ikatan 

protein yang terjadi pada digoksin rata-rata  20 sampai 25% di bawah keadaan biasa. 

Hanya fraksi bebas dari digoksin yang aktif secara farmakologi. Ikatan protein 

adalah faktor minor dalam menentukan farmakokinetik karena filtrasi glomerulus 

obat harus sekitar 80% dari konsentrasi serum. Meskipun ekskresi pada ginjal 

merupakan rute eliminasi yang paling dominan pada digoksin, digoksin di 

metabolisme untuk beberapa derajat seperti dihydrodigoksin dan 

dihydrodigoxigenin. Pada individu tertentu, (sekitar 10% dari kelompok pasien), 

terhitung sekitar 30-40% terdapat kadar digoksin dan metabolitnya pada ekskresi 

urin (Smith, 1985). 

 



 

 

 

 

 

 

 

                                     

40 
  

 
 

Tabel II.7 Efek dari digoksin pada sifat listrik pada jaringan jantung 

Tissue or variabel Effect at therapeutic dossage Effect as toxic dossage 

Sinus node ↓ Rate ↓ Rate 

Atrial maker ↓ Refractory period ↓ Refractory period, 

Arrhytmias 

Atrioventricular node ↓ Conduction velocity,↑ 

Refractory period 

↓ Refractory period, 

Arrhytmias 

Purkinje system, 

ventricular muscle 

  Slight  ↓, refractory period Extrasystoles, 

tachycardia, fibrilation 

Electrocardiogram ↑ PR interval, ↓ QR interval Tachycardia, fibrillation, 

arrest at extremely high 

dose. 

(Katzung BG et al, 2012).  

Meskipun digoksin merupakan salah satu dari sekian banyak obat jantung 

yang sering diresepkan, khasiat dan keamanan dalam pemakaian jangka panjang 

masih diragukan. Pada penelitian yang telah dilakukan oleh DIG (Digoksin 

investigation group), data menunjukkan bahwa digoksin dapat menurunkan angka 

morbiditas pada pasien gagal jantung di rumah sakit, tetapi tidak menurunkan angka 

mortalitas pasien. Terbukti dari 3397 pasien pada kelompok digoksin dan 3403 

pasien pada kelompok placebo, hanya 910 yang tetap dirawat dirumah sakit, 

sedangkan pada kelompok placebo terdapat 1180 pasien. (Garg, 1997). 

Digoksin juga memiliki berbagai macam interaksi dengan beberapa ion, 

seperti interaksi antara digoksin dengan kalium, kalsium dan magnesium. Pada 

interaksi antara digoksin dengan kalium, memiliki 2 jenis interaksi. Interaksi yang 

pertama adalah interaksi yang menyebabkan mereka (digoksin dan kalium) saling 

menginhibisi untuk berikatan dengan Na+/K+ ATPase; oleh karena itu, 

hyperkalemia dapat menyebabkan berkurangnya aktifitas enzyme inhibisi pada 

glikosida jantung, sedangkan hipokalemia memfasilitasi tindakan ini. Kedua, 

ketidaknormalan otomatisasi jantung dihambat oleh hyperkalemia.Cukup 

meningkat ekstraselular K + dapat mengurangi efek digitalis, terutama efek toksik. 

Ion kalsium memfasilitasi efek toksik pada glikosida jantung dengan cara 

mempercepat jumlah overloading kalsium intraselular yang tampaknya 

Lanjutan Tabel II.6 
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bertanggung jawab untuk innduksi digitalis yang menyebabkanaktifitas 

ketidaknormalan otomatisasi jantung. Oleh karena itu hiperkalsemia meningkatkan 

risiko dari induksi digitalis yang menyebabkan aritmia. Dan efek magnesium 

berlawanan dengan efek kalsium. Sekelompok stimulan β-adrenoreseptor juga telah 

digunakan sebagai pengganti digitalis, tetapi mereka dapat meningkatkan angka 

kematian (Katzung BG et al, 2012). 

Interaksi obat pada digoksin dengan obat lain dapat terjadi bukan hanya 

karena obat ini (digoksin) sering di resepkan, akan tetapi karena obat ini juga 

memliki index terapi yang sempit sehingga dapat menjadi toksik seketika. Beberapa 

obat dapat mempengaruhi bioavailabilitas dari digoksin, seperti contohnya interaksi 

digoksin dengan cholesteramyne, antacid, kaolin pektat, obat anti mikroba, dan obat 

kemoterapi. Ketika 4 sampai 8 g cholestyramine diberikan pada waktu yang sama 

dengan digoksin, terjadi penurunan 25% di tingkat serum digoksin pada 

kondisisteady state. Gangguan mekanisme ini tampaknya terkait dengan ikatan fisik 

yang terjadi antara digoksin dan resin. Administrasi digoksin 8 jam sebelum 

cholestyramine mencegah gangguan penyerapan dari glikosida. Interaksi ini juga 

dapat diminimalkan dengan resep digoksin dalam larutan yang terkandung dalam 

kapsul gelatin. Gel antasida (bukan tablet), memberikan interaksi dengan 

mengurangi penyerapan dosis tunggal digoksin sekitar 25%. Kaolin pektat 

menurunkan biavailabilitas digoksin sebagai akibat dari pemberian bersamaan 

sebuah antidiare suspensi yang mengandung 18% kaolin dan 0,4% pectin 

(Kaopectate). Obat antimikroba tertentu seperti sebagai neomycin, sulfasalazineand 

asam paraaminosalicylic (PAS), sering digunakan karena efek mereka pada fungsi 

usus dan flora yang di dalamnya, hal ini dapat menekan penyerapan digoksin. 

Interaksi ini menyebabkan penurunan18-28% di bioavailabilitas pada digoksin. 

Pada pengobatan kemoterapi, penyerapan digoksin dan tingkat steady state dapat 

menurun tajam (Marcus, 1985). 

Digoksin juga memiliki beberapam interaksi yang spesifik antara obat 

aritmia, calcium channel blocker, dan diuretikic yang akan dibahas pada table II.7 

sebagai berikut : 
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Tabel II.8 Interaksi farmakokinetik obat dengan digoksin 

 

Obat 

Mekanisme 

interaksi obat 

pada digoksin 

Mean 

magnitude 

of 

interaction 

Tipe of study Intervensi yang 

disarankan Single 

dose 

digoksi

n 

Steady 

state 

Cholestyramine Adsorpsi 

digoksin 

↓ 25%  X Berikan digoksin 8 

jam sebelum 

cholestyramine. 

Gunakan sediaan 

cair atau kapsul 

dari digoksin 

Antacid Tidak jelas ↓ 25% X  Pemisahan 

temporal dari 

waktu administrasi  

Kaolin pektat Adsorpsi 

digoksin 

? X  Berikan digoksin 2 

jam sebelum 

kalium pectate, 

Gunakan sediaan 

cair atau kapsul 

dari digoksin 

Bran Adsorpsi 

digoksin 

↓  20% X  Pemisahan 

temporal dari 

waktu administrasi 

Neomycin 

Sulfasalazine 

PAS 

Belum 

diketahui 

↓ 28% 

↓ 18% 

↓ 22% 

X 

X 

X 

 Meningkatkan 

dosis digoksin 

Erythromicyn 

Tetracyclin 

(pada 10% 

subject) 

↑ 

bioavailabilitas 

dengan 

↑metabolism 

intestinal dari 

digoksin dengan 

flora usus 

tertentu 

↑ 43-116%  X Mengukur 

konsentrasi serum 

metabolism. 

Mengurangi dosis 

digoksin. 

Gunakan sediaan 

cair atau kapsul 

dari digoksin 

Quinidine ↓volume 

distribusi dari 

bioavailabilitas, 

↓ klirens ginjal 

dan nonginjal 

↑ 100% X X Menurunkan dosis 

digoksin hingga 

50%.. 

Mengukur 

konsentrasi serum 

metabolisme 
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Amiodarone ↓ klirens ginjal 

dan nonginjal  

↑ 70-100%  X Sama seperti 

quinidin 

Verapamil ↓ klirens ginjal 

dan nonginjal 

↑ 70-100%  X Sama seperti 

quinidin 

Diltiazem ↓ klirens ginjal  ↑ 22%  X Tidak ada 

Nicardipine Belum 

diketahui 

↑ 15%  X Tidak ada 

Tiapamil Belum 

diketahui 

↑ 60%  X Sama seperti 

quinidin 

 

Obat 

Mekanisme 

interaksi obat 

pada digoksin 

Mean 

magnitude 

of 

interaction 

Tipe of study Intervensi yang 

disarankan 

Spironolactone ↓ klirens ginjal 

dan nonginjal 

↑ 30% X  Mengukur 

konsentrasi serum 

metabolism. 

 

Triameterene ↓ klirens 

nonginjal 

↑ 20% X  Mengukur 

konsentrasi serum 

metabolism. 

 

Indomethacin 

(Bayi prematut) 

↓ klirens ginjal ↑ 50%  X Kurangi dosis 25% 

(Marcus, 1985).  

 

2.10.2.5.2 Dobutamin 

Dobutamin, agen inotropik positif bertindak melalui stimulasi β1-reseptor 

untuk menghasilkan inotropik positif dan kronotropik efek tergantung dosis, 

biasanya dimulai dengan laju infus2–3 µg /kg/menit tanpa dosis muatan. Laju infus 

kemudian dapat dimodifikasi sesuai dengan gejala, respon diuretik, atau status 

klinis. Tindakan hemodinamik yang berkaitan dengan dosisnya, yang dapat 

ditingkatkan sampai 15 µg/kg /menit . Tekanan darah harus dipantau, invasif atau 

non-invasif. Pada pasien yang menerima terapi β-blocker, dosis dobutamin harus 

ditingkatkan sampai setinggi 20 µg / kg / menit, untuk mengembalikan efek 

inotropik. Eleminasi obat ini cepat setelah penghentian infus.(Dicksteinet al, 2008). 

 Dobutamin mengandung gugus katekolamin yang bersifat agonis β1 dan β2 

adrenergik, yang mana membantu meningkatkan kontraktilitas pada miokard. Pada 

pasien dengan syok kardiogenik yang disebabkan oleh gagal jantung dekompesata, 
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dobutamin berfungsi utnuk menurunkan tekanan tekanan akhir diastolic ventrikel 

kiri dan meningkatkan tekanan darah dengan meningkatkan output jantung. Obat 

parenteral ini menghasilkan peningkatan cardiac output bersama-sama dengan 

penurunan tekanan pada pengisian ventrikel. Beberapa takikardia dan peningkatan 

miokard konsumsi oksigen telah dilaporkan. Oleh karena itu, dobutamin memiliki 

potensial untuk memproduksi angina atau aritmia pada pasien dengan penyakit 

arteri koroner yang signifikan, seperti tachyphylaxis yang menyertai penggunaan 

setiap β stimulan. Dobutamin infus intermiten mungkin bermanfaat bagi beberapa 

pasien dengan gagal jantung kronis (Katzung BG et al, 2012). 

Tabel II.9 Daftar nama dagang Dobutamin beserta dosis 

Obat Rute Dosis 

Cardiject iv 250mg/10 ml 

Cardiotone  iv 250mg/5ml 

Dobuject Kons. Infus (iv) 250mg/5ml 

Doburan iv 250mg/5ml 

Dobutamine-Hameln iv 250mg/20ml 

Dobutel iv 250mg/5ml 

Dominic iv 250mg/5ml 

(Mims ed. 3 2013) 

2.10.2.5.3 Dopamin 

Dopamin, yang juga merangsang β-adrenergik reseptor baik langsung 

maupun tidak langsung dengan akibat peningkatan kontraktilitas miokard dan 

cardiac output, adalah agen inotropik tambahan. Infus dosis rendah dopamin (≤ 2-

3 mg /kg/menit) merangsang reseptor dopaminergik tetapi telah terbukti memiliki 

efek terbatas pada diuresis. Dosis yang lebih tinggi dari dopamin dapat digunakan 

mempertahankan SBP, tetapi dengan peningkatan risiko takikardia, aritmia, dan 

adrenergik-stimulasi dengan vasokonstriksi. Dopamin dan dobutamin harus 

digunakan dengan hati-hati pada pasien dengan denyut jantung 0,100 bpm. 

Stimulasi alpha pada dosis tinggi dapat menyebabkan vasokonstriksi dan resistensi 
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pembuluh darah sistemik meningkat. Dopamin dosis rendah sering dikombinasikan 

dengan dosis yang lebih tinggi dari dobutamin (Dicksteinet al, 2008). 

Tabel II.10 Daftar nama dagang Dopamin beserta dosis 

Obat Rute Dosis 

Dopac iv 200mg/5 ml 

Dopamin Giulini iv 50mg/5ml & 

200mg/10ml 

Dopamine DBL iv 200mg/5ml 

Doperba iv 200mg/5ml 

Indop Fahrenheit iv 200mg/5ml 

Pro infark iv 200mg/10ml 

(ISO, 2013/14) 

Pada dosis 2-5 mcg/kg/menit, peningkatan kinerja jantung yang dihasilkan 

dari produksi dopamine adalah dengan menstimulasi langsung reseptor β1-

adrenergik dan tidak langsung melalui pelepasan norepinefrin dari terminal saraf. 

Peningkatan stimulasi reseptor β1-adrenergikmeningkatkanm stroke volume (SV) 

(efek inotropik),Heart rate (HR) (Efek kronotopik), dan konsekuen dari cardiac 

output (CO). Efek jantung dapat diblokir oleh β-blocker.Pada tingkat infus 5 sampai 

10 mcg / kg / menit, α-adrenergik reseptor diaktifkan. Pada dosis ini, efek vasoaktif 

di pembuluh darah perifer yang tidak terduga dan tergantung pada efek dari 

stimulasi β1-adrenergik, stimulasi α-adrenergik, dan mekanisme refleks.Pada dosis 

yang lebih besar dari 15 sampai 20 mcg / kg / menit, dopamine terutama 

merangsang reseptor α-adrenergik perifer. Systemic Vascular Resistance (SVR) 

meningkat, splanchnic dan aliran darah ginjal menurun, dan tekanan pengisian Left 

Venticel (LV) meningkat. iritabilitas jantung adalah komplikasi yang potensial,dan 

terjadipeningkatan volume Volume Oksigen (VO2) miokard secara keseluruhan. 

Peningkatan di SVR membatasi CO; dengan demikian, tingkat infus harus dibatasi 

kurangdari 10 sampai 15 mcg / kg / menit pada pasien dengan gagal jantung 

(Kradjan, 2009). 
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Tabel II.11 Penggunaan dosis dopamine dan dobutamine pada pasien 

dekompensasi jantung 

Drug Dose HR MAP PCWP CO SVR  

Dopamine 0.5–3 mcg/kg/min 0 0 0 0/+ – 

Dopamine 3–10 mcg/kg/min + + 0 + 0 

Dopamine 10–20 mcg/kg/min + + + + + 

Dobutamine 2.5–20 mcg/kg/min 0/+ 0 – + – 

keterangan: +, increase; –, decrease; 0, no change; HR, heart rate; MAP, mean arterial 

pressure; PCWP, pulmonary capillary wedge pressure; CI, continuous infusion; CO, 

cardiac output; SVR, systemic vascular resistance (Dipiro et al, 2011). 
 

2.10.2.5.4 Levosimendan 

Levosimendan adalah agen inotropik positif baru yang memiliki efek 

sebagai pembukaan kalium channel ATP dependent dan kalsium sensitizing. Dalam 

studi tentang efek tanpa meningkatkankonsentrasi intraselulerkalsium dan 

dampaknya yang bergantung pada kadar kalsium intraseluler yang tersedia, 

levosimendan terbukti memilik efek menguntungkan dari agen inotropic lainnya, 

yaitu efek dengan meningkatkan konsentrasi kalsium (Akhan dan Cam, 2006). 

Dalam efek inotropik independen dari stimulasi β-adrenergik, merupakan alternatif 

untuk pasien pada terapi β-blocker. Pengobatan Levosimendan dikaitkan dengan 

sedikit peningkatan denyut jantung dan penurunan tekanan darah. Levosimendan 

dapat diberikan sebagai dosis bolus (3-12 µg/kg) selama 10 menit diikuti dengan 

infus kontinu (0,05-0,2 µg/kg/menit selama 24 jam). Laju infus dapat ditingkatkan 

setelah stabilitas dikonfirmasi. Pada pasien dengan SBP, 100 mmHg, infus harus 

dimulai tanpa dosis bolus untuk menghindari hipotensi (Dicksteinet al, 2008). 

2.10.2.5.4 Inamrinone dan Milrinone 

 Inamrinone (sebelumnya disebut amrinon) dan milrinone adalah senyawa 

bipiridin yang menghambat phosphodiesterase isozim 3 (PDE-3). Mereka aktif 

secara oral dan parenteral tetapi hanya tersedia dalam bentuk parenteral. Mereka 

memiliki waktu paruh eleminasi 3-6 jam, dengan 10-40% yang diekskresikan dalam 

urin. bipyridines meningkatkan kontraktilitas miokard dengan meningkatkan 

kalsium fluks pada di jantung selama potensial aksi. Mereka juga dapat mengubah 

gerakan intraseluler kalsium dengan mempengaruhi retikulum sarkoplasma. 

Mereka juga memilikim efek vasodilatasi penting. Penghambatan hasil 
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phosphodiesterase menyebabkan peningkatan cAMP, peningkatan kontraktilitas 

dan vasodilatasi (Katzung BG et al, 2012). 

 Toksisitas inamrinone seperti mual dan muntah; aritmia, trombositopenia, 

dan perubahan enzim hati juga telah dilaporkan pada sejumlah besar pasien. Efek 

samping milrinone muncul lebih sedikit dari inamrinone seperti menyebabkan 

sumsum tulang dan toksisitas hati, tetapi tidak menyebabkan aritmia. Inamrinone 

dan milrinone sekarang hanya digunakan secara intravena dan hanya untuk gagal 

jantung akut atau berat eksaserbasi gagal jantung kronis(Katzung BG et al, 2012). 

2.10.2.5.5 Glukagon dan Histamin 

 Glukagon dan histamine diketahui juga memiliki efek inotropic positif pada 

jantung. efek ini adalah kualitatif serupa dengan yang dihasilkan oleh beta-

adrenergic katekolamin dan juga terkait dengan peningkatantingkat cAMP karena 

stimulasi adenilat siklase.Namun, efek glukagon atau histamin yangtidak dimediasi 

oleh beta-adrenoseptor dan tidak terganggu oleh beta-adrenoseptor blocking agen, 

sehingga obat ini dapat diberikan, setidaknya secara teoritis, setelah 

pretreatmentdengan obat beta-adrenoseptor blocking. Namun, efek klinis glukagon 

tidak sangat terasa dan kegunaan terapi histamin dibatasi oleh efek samping yang 

serius (Schols, 1984). 

2.10.2.5.6 Metilxhantine 

 methylxanthines (terutama teofilin) tidakmenghasilkan hanya inotropik 

positif, tetapi juga efek vasodilator. Efek teofilin mirip dengan yang dari agen beta-

adrenergik. Efek tersebut bereaksi sangat pesat (dalam beberapa detik), 

yaitukonsentrasi Na + dan K +independen pada ekstraselular, terganggu oleh agen 

kalsium channel blockingseperti verapamil dan juga erat terkait dengan 

peningkatan Ca2 + yang masuk dari ekstraseluler. Efek inotropik positif dari 

methylxanthines telah dikaitkan dengan: interaksi langsung dengan Ca2+intraseluler 

(penghambatan serapan Ca2 +oleh retikulum sarkoplasma), peningkatan konten 

cAMP seluler yang dihasilkan dair aktivitas penghambatan phosphodiesterase, 

blokade reseptor untuk endogen adenosine dan sensitisasi dari kontraktil protein 

untuk Ca2 +(Schols, 1984). 
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2.10.2.6 Vasodilator 

 Vasodilator membuat pembuluh darah lebih luas. Mereka sering 

dikombinasikan dengan obat lain untuk mengobati gagal jantung.Vasodilator 

membantu memperluas, atau membesar, pembuluh darah. yang mengurangi 

tekanan darah dan membuatnya lebih mudah bagi jantung untuk memompa 

darah.Ketika digunakan dengan obat lain untuk jantung kegagalan, vasodilator 

dapat membantu meringankan gejala dan menurunkan risiko kematian dini. manfaat 

ini telah terbukti di Afrika Amerika namun belum diujikan padasekelompkpopulasi 

(AAC/ Cardiosmart, 2015). Ketika mengelola pasien dalam fase awal Acute Heart 

Failure Syndrom(AHFS), tujuan utama manajemen termasuk stabilisasi 

hemodinamik dan perbaikan gejala. Vasodilator telah terbukti memenuhi kedua 

kebutuhan dengan mengurangi preload, afterload, atau keduanya. Agen 

menurunkan BP, PCWP, dan SVR untuk mengurangi dyspnea dan meningkatkan 

pengiriman oksigen perifer. Pedoman HFSA dan ACCF / AHA merekomendasikan 

mempertimbangkan nitrogliserin, natrium nitroprusside, atau nesiritide sebagai 

tambahan untuk diuretik untuk resolusi cepat dari gejala kongestif pada pasien 

normotensif atau hipertensi.Demikian juga, pedoman ESC merekomendasikan i.v. 

nitrat atau natrium nitroprusside pada tahap awal untuk pasien AHFS dengan 

tekanan darah sistolik> 90 mm Hg dan tanpa penyakit katup obstruktif serius 

(Coons JC et al, 2011). 

2.10.2.6.1 Nitrogliserin 

 Nitrogliserin merupakan nitrat organik yang diberikannya tindakan 

farmakologis melalui nitrat oksida-dimediasi vasodilatasi otot polos. Ini 

menghasilkan vasodilatasi vena pada dosis rendah danvasodilatasi arteri juga dapat 

terjadi.Nitrogliserin mengurangi preload (PCWP, tekanan vena sentral) dan tekanan 

darah arteri. Nitrogliserin merupakan terapi yang efektif untuk membantu dengan 

manajemen pasien dengan AHFS oleh akhirnya menurunkan tekanan pengisian 

jantung dan meningkatkancardiac output(CO).Dalam pengaturan AHFS, 

nitrogliserin paling baik digunakan pada pasien yang cocok dengan profil klinis 

menampilkan kelebihan beban volume normal dan kurangnya respon terhadap 

terapi IV diuretik. Respon hemodinamik terhadap  i.v. nitrogliserin yang cepat dan 

memiliki efek yang cepat, yang memungkinkan untuk eskalasi dosis yang 



 

 

 

 

 

 

 

                                     

49 
  

 
 

sering.Meskipun data uji klinis mengevaluasi efektivitas nitrogliserin yang 

minimal, obat tetap menjadi landasan terapi untuk pasien dengan penyakit jantung 

iskemik dan AHFS (Coons JC et al, 2011). Nitrogliserin salep umumnya digunakan 

di Amerika Serikat. nitrogliserin salep diberikannya efeknya dalam 15-60 menit, 

dengan aksi puncak pada 30 sampai 120 menit dan secara keseluruhan durasi kerja 

data terbatas pada 3-8 jam. Hal ini menunjukkan bahwa nitrogliserin salep memiliki 

bioavailabilitas yang baik  dan manfaat hemodinamik substansial pada gagal 

jantung kronis dan angina stabil (Mumma et al, 2014).  

 

2.10.2.6.2 Sodium Nitroprusside 

 Sodium nitroprusside adalah salah satu vasodilator potent yang memiliki 

kerja casodilator langsung, dengan mekanisme serupa seperti nitrogliserin.Namun, 

natrium nitroprusside menyebabkan vena dan arteri vasodilatasi cepat dan diberikan 

pada dosis biasa.Penurunan preload, afterload, dan tekanan darah arteri 

membuatnya sangat berguna untuk pasien dengan AHFS dan HF yang parah.CO 

juga dapat meningkatkan ke tingkat mendekati normal karena efek pada tekanan 

pengisian jantung.penggunaan natrium nitroprusside membutuhkan pemantauan 

invasif BP dan hemodinamik pusat. dosis natrium nitroprusside dapat disesuaikan 

dengan cepat sampai tujuan hemodinamik terpenuhi, dan SVR dapat digunakan 

untuk membantu panduan dosis  (Coons JC et al, 2011). 

 

2.10.2.6.3 Nesiritide 

 Nesiritide atau BNP (brain-type natriuretic peptide), diberi label untuk 

pengobatan pasien dengan dekompensasi HF akut yang memiliki dyspnea pada saat 

istirahat atau dengan aktivitas fisik minimal.BNP adalah hormon endogen 

diproduksi di ventrikel yang miokardium dalam menanggapi peningkatan stres 

dinding, hipertrofi, dan volume overload. Efek hemodinamik dari BNP termasuk 

arteri dan vena vasodilatasi, natriuresis, diuresis, dan redaman dari renin- 

angiotensin-aldosteron dan sistem saraf simpatik.Nesiritide telah terbukti 

mengurangi PCWP, resistensi pembuluh darah paru, dan tekanan arteri pulmonalis 

sistolik dan secara signifikan meningkatkan CO. Salah satu keuntungan potensial 

menggunakan nesiritide adalah kemampuannya untuk cepat mengurangi penanda 
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hemodinamik, terutama PCWP, dengan mencapai 90% dari efek puncaknya dalam 

waktu 30 menit.Nesiritide umumnya diinfuskan dengan total durasi 72 jam atau 

kurang, dan, dalam uji klinis terbesar sampai saat ini, durasi rata-rata penggunaan 

adalah 24 jam. Efek samping seperti hipotensi dapat bertahan untuk jangka waktu 

jauh lebih lama. Jika gejala hipotensi terjadi, infus harus dihentikan sampai resolusi 

gejala dan sampai tekana darah sistolik lebih besar dari 90 mm Hg.nesiritide dapat 

dimulai kembali pada tingkat infus 30% lebih rendah tanpa dosis bolus. dosis 

konservatif dengan menghilangkan dosis bolus awal telah diusulkan sebagai sarana 

meminimalkan hipotensi.Informasi paket insert menyatakan bahwa nesiritide tidak 

boleh digunakan pada pasien dengan tekanan darah sistolik <90 mm Hg. Selain itu, 

nesiritide tidak boleh digunakan sebagai pengobatan lini pertama untuk pasien 

shock kardiogenik (Coons JC et al, 2011). 


