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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Penyakit jantung koroner atau penyakit jantung iskemik adalah kelainan pada 

jantung akibat berkurangnya oksigen atau tidak adanya aliran darah ke miokardium 

yang disebabkan oleh penyempitan atau penyumbatan arteri koroner (DiPiro, 2015). 

Penyempitan arteri koroner disebabkan karena adanya proses aterosklerosis, yaitu 

pengerasan dinding pembuluh darah karena penimbunan lemak yang berlebihan 

sehingga mengakibatkan terhambatnya aliran darah (Sumiati dkk, 2010). 

Secara global, penyakit jantung koroner merupakan salah satu penyakit 

kardiovaskular yang menyebabkan kematian nomor satu setiap tahunnya. Menurut 

data WHO, pada tahun 2012 sekitar 17,5 juta orang di dunia meninggal dunia karena 

penyakit kardiovaskular ini, di mana 42% kematian dikarenakan penyakit jantung 

koroner (WHO, 2013). Meningkatnya usia harapan hidup, urbanisasi, dan perubahan 

gaya hidup di Negara berkembang telah mengakibatkan peningkatan penyakit jantung 

koroner yakni sebesar 60% dari masalah global (WHO, 2011). Menurut American 

Heart Association 2015, penyakit jantung koroner di Amerika Serikat setiap tahunnya 

diperkirakan mencapai 635.000 mengalami serangan baru koroner (didefinisikan 

sebagai infark miokard atau kematian penyakit jantung koroner). Diperkirakan setiap 

1 menit 24 detik akan ada satu orang yang meninggal akibat penyakit jantung koroner 

(AHA, 2015). Menurut data Riskesdas pada tahun 2013, prevalensi jantung koroner 

berdasarkan diagnosis dokter di Indonesia sebesar 0,5% dan berdasarkan gejala 

sebesar 1,5%. Hasil prevalensi jantung koroner berdasarkan diagnosis dokter yang 

tertinggi adalah Sulawesi Tengah yakni sebesar 0,8% diikuti Aceh, DKI Jakarta, dan 

Sulawesi Utara masing-masing sebesar 0,7%. Sementara itu, hasil prevalensi jantung 

koroner menurut gejala yang tertinggi adalah Nusa Tenggara Timur yakni sebesar 

4,4%, kemudian diikuti Sulawesi Tengah sebesar 3,8%, Sulawesi Selatan sebesar 

2,9%, dan Sulawesi Barat 2,6%. Prevalensi PJK di Indonesia terlihat meningkat 

seiring peningkatan umur (Riskesdas, 2013). 
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Faktor risiko dari penyakit jantung koroner dibagi menjadi dua bagian, yaitu 

faktor risiko yang dapat dimodifikasi dan faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi. 

Faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi terdiri dari peningkatan umur, faktor 

keturunan dan jenis kelamin. Sedangkan faktor risiko yang dapat dimodifikasi terdiri 

dari dislipidemia, hipertensi, diabetes mellitus, sindrom metabolik, merokok, dan 

aktivitas fisik yang kurang. Asupan lemak yang berlebih dapat menyebabkan kadar 

lipid dalam darah tidak dalam batas normal atau disebut dengan dislipidemia. Dengan 

meningkatnya kadar lipid dalam darah maka akan memicu pembentukan plak 

aterosklerosis (Malika et al., 2007; Strom and Libby, 2011). 

Proses pembentukan plak aterosklerosis mengakibatkan gangguan 

pengangkutan oksigen dan hasil metabolisme ke otot jantung sehingga menimbulkan 

iskemia miokard. Apabila plak aterosklerosis menyebabkan penyempitan lebih dari 

70%, maka aliran darah akan terganggu sehingga menimbulkan manifestasi klinis 

angina pektoris. Angina pektoris ialah suatu sindroma klinis di mana didapatkan sakit 

dada yang timbul pada waktu melakukan aktivitas karena adanya iskemia miokard. 

Angina pektoris dapat muncul sebagai angina pektoris stabil (APS stable angina), 

dan keadaan ini bisa berkembang menjadi lebih berat dan menimbulkan Sindroma 

Koroner Akut (SKA) serta bisa menyebabkan kematian (Majid, 2007). 

Secara umum, penatalaksanaan pada pasien jantung koroner memiliki dua 

tujuan, yakni tujuan terapi jangka pendek dan jangka panjang. Tujuan terapi jangka 

pendek adalah agar dapat mengurangi atau mencegah gejala angina yang dapat 

mengganggu aktivitas penderita, sedangkan tujuan terapi jangka panjang adalah 

untuk mencegah munculnya komplikasi pada penyakit jantung koroner seperti aritmia 

dan gagal jantung serta untuk meningkatkan kualitas hidup penderita (Talbert, 2008). 

Untuk mengurangi atau mencegah gejala angina, maka diberikan pengobatan yang 

dapat meningkatkan suplai darah ke otot jantung atau mengurangi beban jantung atau 

dengan kata lain menurunkan kebutuhan oksigen jantung. Obat yang dapat digunakan 

untuk meningkatkan suplai darah ke otot jantung adalah obat golongan nitrat dan 

obat-obat antiagregasi atau penghambat penggumpalan darah, sedangkan obat yang 

digunakan untuk mengurangi beban jantung dan mengurangi kebutuhan oksigen pada 
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otot jantung adalah golongan beta-bloker dan antagonis kalsium. Untuk mencegah 

munculnya komplikasi pada penyakit jantung koroner seperti aritmia dan gagal 

jantung serta untuk meningkatkan kualitas hidup penderita dapat dilakukan dengan 

cara menurunkan faktor risikonya, yakni dengan penambahan obat penurun 

kolesterol, antihipertensi, atau obat antidiabetes bagi pasien yang menderita penyakit 

tersebut (Kabo, 2008). 

Pada pasien PJK, obat golongan nitrat mengakibatkan venodilatasi atau 

dilatasi pada pembuluh vena yang secara tidak langsung mengurangi kebutuhan 

oksigen miokard. Selain itu, obat golongan nitrat juga menyebabkan dilatasi 

pembuluh darah kolateral yang dapat meningkatkan dan mendistribusikan aliran 

darah koroner. Oleh sebab itu, obat golongan nitrat memiliki efek yang 

menguntungkan yaitu mempengaruhi ketidaksesuaian antara suplai oksigen miokard 

dan kebutuhan oksigen pada pasien PJK (Angiolillo et al., 2013). 

ISDN merupakan obat golongan nitrat yang digunakan untuk mengobati dan 

mencegah angina atau nyeri jantung. Dalam tubuh, ISDN dikonversikan menjadi 

isosorbid mononitrat yang merupakan metabolit aktif. Golongan nitrat merupakan 

vasodilator pembuluh darah. Pada jantung koroner, suplai oksigen dalam darah 

menuju jantung tidak mencukupi. Golongan nitrat, termasuk ISDN dapat 

memperbaiki keseimbangan antara aliran darah dan oksigen menuju jantung, dan 

kerja jantung tersebut dapat dikurangi dengan melebarkan arteri dan vena. Pelebaran 

pembuluh darah ini menurunkan tekanan di arteri sehingga jantung dapat bekerja 

lebih ringan dan memerlukan lebih sedikit darah dan oksigen (Ogbru, 2009). 

Isosorbid dinitrat (ISDN) memiliki efektifitas yang sebanding dengan 

nitrogliserin, namun ISDN memiliki onset of action yang lebih cepat dan duration of 

action yang lebih lama. Jika diberikan nitrogliserin 0,3-0,6 mg secara sublingual, 

maka akan memberikan onset of action 1-3 menit, namun duration of action  hanya 

10-30 menit. Sedangkan ISDN dengan dosis 2,5-10 mg yang diberikan secara 

sublingual akan memberikan onset of action yang sama dan duration of action yang 

lebih panjang yakni 1,5-2 jam. Untuk pemberian secara oral dengan dosis 10-60 mg 

(2-3x sehari), ISDN dapat memberikan duration of action selama 4-6 jam (Katzung, 
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2011). Efek samping yang paling umum dari pemberian ISDN adalah sakit kepala, 

pusing, lelah atau lemah, flushing dan jantung berdetak lebih cepat (Allen, 2012). 

Berdasarkan studi penggunaan obat di RSUD Kudus tahun 2012 yang 

dilakukan di ruang rawat inap terhadap 90 pasien yang terdiagnosa PJK, ditemukan 

bahwa penggunaan obat pada penderita PJK paling tinggi adalah golongan nitrat, 

yaitu ISDN sebesar 92,22%. Berdasarkan evidence-based medicine menunjukkan 

bahwa tingkat rekomendasi obat paling tinggi pada penderita PJK yaitu golongan 

nitrat. Nitrat merupakan terapi lini pertama pada gejala angina pada pasien PJK, di 

mana nitrat dapat menurunkan angina sebesar 48,2% (Chusna, 2015). 

Pada studi yang dilakukan di ruangan Intensive Care Unit (ICU) Rumah Sakit 

Pemerintah Miraj (India) untuk mengamati keadaan darurat penyakit kardiovaskular 

yang paling sering dirawat dan mengetahui dosis serta prevalensi resep obat yang 

diberikan perhari, terdapat 96 pasien yang mengalami penyakit jantung koroner dari 

jumlah total 243 pasien. Obat yang paling sering diresepkan untuk penyakit 

kardiovaskular adalah ISDN dengan presentase prevalensi setiap resep sebesar 

91,91%. Dosis yang digunakan adalah 60 mg per hari yang diberikan secara oral 

(Pendhari et al., 2013). 

Berdasarkan penjelasan diatas, maka perlu dilakukannya studi penggunaan 

isosorbide dinitrate (ISDN) pada pasien jantung koroner di RSUD Sidoarjo demi 

meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit dan berguna bagi klinisi. Sehingga 

diharapkan banyaknya kasus jantung koroner yang terjadi di RSUD Sidoarjo dapat 

memenuhi jumlah sampel untuk dilakukannya penelitian ini. 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaiamana pola penggunaan isosorbide dinitrate (ISDN) meliputi dosis, rute 

pemberian, frekuensi, dan lama penggunaannya pada pasien jantung koroner di 

RSUD Sidoarjo? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Mengetahui pola penggunaan obat-obatan yang digunakan pada terapi 

penyakit jantung koroner di RSUD Sidoarjo. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Mengetahui pola terapi isosorbide dinitrate (ISDN) pada pasien jantung 

koroner di RSUD Sidoarjo meliputi dosis, rute pemberian, frekuensi, dan lama 

penggunaannya. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Memberikan gambaran mengenai pola penggunaan isosorbide dinitrate (ISDN) 

pada pasien jantung koroner sehingga dapat dimanfaatkan sebagai sarana evaluasi 

dan pengawasan penggunaan obat pada pasien. 

2. Sebagai bahan pertimbangan untuk penatalaksanaan terapi penyakit jantung 

koroner dalam mencapai kualitas pelayanan Rumah Sakit yang baik. 

3. Sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya agar lebih optimal dan rasional. 
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