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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan tentang Jantung 

2.1.1 Definisi Jantung 

Sistem kardiovaskular merupakan sistem transportasi tubuh yang memiliki 

tiga komponen utama, yaitu jantung, pembuluh darah dan darah itu sendiri (Virtual 

Medical Centre, 2013). Jantung adalah salah satu organ yang merupakan bagian dari 

suatu sistem kardiovaskular dalam tubuh manusia yang berperan dalam mekanisme 

keseimbangan atau homeostasis (Slonane, 2003). Pembuluh darah merupakan rute 

pengiriman, dan darah dianggap sebagai cairan yang mengandung oksigen dan nutrisi 

yang dibutuhkan tubuh (Virtual Medical Centre, 2013). 

Jantung memiliki fungsi sebagai pemompa darah agar dapat sampai ke sel-sel 

tubuh manusia sehingga membuat jantung menjadi organ yang paling penting dalam 

tubuh manusia. Darah yang berfungsi membawa bahan pokok yang dibutuhkan tubuh 

harus mencapai seluruh jaringan dalam tubuh agar dapat memenuhi kebutuhan dan 

membuang sisa-sisa makanan (Slonane, 2003). 

2.1.2 Anatomi Jantung 

Jantung adalah otot seukuran kepalan tangan dan berbentuk kerucut dengan 

panjang 12 cm, lebar 9 cm dan tebal 6 cm, terletak di antara dua paru-paru di sebelah 

kiri dari tengah dada, memiliki empat ruang yaitu atrium kiri, atrium kanan, ventrikel 

kiri dan ventrikel kanan (Virtual Medical Centre, 2013). 

Pada jantung terdapat selaput yang mengitari disebut perikardium, terdiri dari 

dua lapisan, yaitu perikardium parietalis dan pericardium viseralis. Perikardium 

parietalis merupakan lapisan luar yang melekat pada tulang dada dan paru, sedangkan 

perikardium viseralis merupakan lapisan yang menutup permukaan jantung atau 

epikardium. Di antara kedua lapisan ini terdapat cairan perikardium (Luklukaningsih, 

2011). Cairan ini bertugas mengurangi gesekan pada saat jantung mengalami 

kontraksi (Sudarta, 2013).  
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Terdapat tiga lapisan pada dinding jantung, yaitu lapisan luar yang disebut 

epikardium, lapisan tengah disebut miokardium, lapisan dalam disebut endokardium 

(Luklukaningsih, 2011). Lapisan epikardium adalah membran viseral dari lapisan 

serosa pada perikardium. Lapisan miokardium adalah lapisan paling tebal di mana 

terdapat jaringan otot jantung yang berkontraksi untuk memompa darah. Sedangkan 

endokardium tersusun dari lapisan endotel yang melapisi jantung, katup, dan 

menyambung dengan lapisan endotel yang melapisi pembuluh darah (Slonane, 2003). 

Secara fungsional, jantung dibagi menjadi dua pompa, pompa sebelah kanan 

dan pompa sebelah kiri yang memompa darah dari pembuluh darah vena ke dalam 

sirkulasi pulmoner dan darah yang sudah teroksigenasi ke sirkulasi sistemik (Sudarta, 

2013). Pada organ jantung terdiri dari empat ruang, yaitu dua berdinding tipis disebut 

atrium atau serambi dan dua berdinding tebal disebut ventrikel atau bilik. Atrium 

kanan berfungsi sebagai penampung darah rendah oksigen dari seluruh tubuh, 

kemudian darah dipompakan ke ventrikel kanan melalui katup dan selanjutnya 

dibawa ke paru-paru. Atrium kiri memiliki fungsi untuk menerima darah yang kaya 

oksigen dari kedua paru melalui vena pulmonalis. Kemudian darah mengalir ke 

ventrikel kiri melalui katup dan selanjutnya ke seluruh tubuh melalui aorta. Atrium 

kanan dan atrium kiri dipisahkan oleh sekat yang disebut septum atrium. Terdapat 

dua ventrikel pada jantung, yaitu ventrikel kanan dan ventrikel kiri. Ventrikel kanan 

memiliki fungsi untuk menerima darah dari atrium kanan dan dipompakan ke paru 

melalui arteri pulmonalis. Sedangkan ventrikel kiri berfungsi untuk menerima darah 

dari atrium kiri dan dipompakan kembali ke seluruh tubuh melalui aorta. Ventrikel 

kanan dan ventrikel kiri dipisahkan oleh sekat yang disebut septum ventrikel 

(Luklukaningsih, 2011). 

Jantung terdiri dari dua daun katup, yaitu atrioventriculer dan katup 

semiluner. Katup atrioventriculer memisahkan atrium dan ventrikel, sedangkan katup 

semiluner memisahkan arteria pulmonalis dan aorta dari ventrikel. Katup-katup 

tersebut membuka dan menutup secara pasif dan ritmik. Ketika jantung mengalami 

kontraksi maupun relaksasi menanggapi tekanan dan perubahan isi dalam bagian 

jantung itu sendiri (Sudarta, 2013). 
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Katup atrioventriculer terdiri dari dua katup, yaitu katup trikuspidalis yang 

memisahkan atrium dan ventrikel kanan dan memiliki tiga buah daun katup dan yang 

kedua adalah katup mitralis (bikuspidalis) yang memisahkan atrium dan ventrikel kiri 

serta memiliki dua buah daun katup. Katup atrioventriculer menyebabkan darah 

hanya dapat mengalir ke satu arah, yaitu dari atrium ke ventrikel dan menghindari 

darah mengalir kembali dari ventrikel ke atrium. Katup semilunaris terdiri dari katup 

aorta dan katup pulmonalis, di mana keduanya terdiri dari tiga daun katup simetris 

menyerupai corong. Katup semilunaris berfungsi mencegah aliran darah kembali dari 

arteri pulmonalis atau aorta ke dalam ventrikel sewaktu ventrikel berelaksasi 

(DeBEASI, 2006). 

Jantung manusia normal memiliki dua arteri koroner mayor yang keluar dari 

aorta yaitu right coronary artery dan left main coronary artery, dinamakan koroner 

karena bersama dengan cabangnya melingkari jantung seperti crown (mahkota 

corona). Left main coronary artery bercabang menjadi dua, yaitu left anterior 

descendens yang memberikan perdarahan pada area anterior luas ventrikel kiri, 

septum ventrikel dan muskulus papillaris anterior, sementara left circumflex 

memberikan perdarahan pada area lateral ventrikel kiri dan area right coronary artery 

yang berdominan sebelah kiri. Right coronary artery memberikan perdarahan pada 

SA node, AV node, atrium kanan, ventrikel kanan, ventrikel kiri inferior, ventrikel 

kiri posterior dan muskulus papillaris posterior (Kasma, 2011). 
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Gambar 2.1 Anatomi Jantung (Nuryati, 2010) 

2.2 Tinjauan Penyakit Jantung Koroner 

2.2.1 Definisi Jantung Koroner 

Menurut American Heart Association (AHA), mendefinisikan penyakit 

jantung koroner (PJK) atau sering disebut penyakit arteri koroner adalah istilah 

umum untuk penumpukan plak di arteri jantung yang dapat menyebabkan serangan 

jantung. Penumpukan plak pada arteri koroner ini disebut dengan aterosklerosis 

koroner (AHA, 2013). 

Penyakit jantung koroner terjadi karena terdapat halangan atau kelainan di 

arteri koroner sehingga tidak cukup suplai darah yang membawa oksigen dan nutrisi 

untuk menggerakkan jantung secara normal. PJK adalah suatu penyempitan arteri 

koroner internal yang disebabkan oleh adanya lesi dan aterosklerosis serta 

mengakibatkan kerusakan dinding pembuluh darah. Aterosklerosis koroner inilah 

yang menyebabkan lumen (lubang) arteri koroner menyempit dan akhirnya 

menyebabkan penyumbatan aliran darah ke jantung sehingga suplai darah menjadi 

tidak adekuat atau terjadi ketidakseimbangan antara kebutuhan oksigen yang 
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diperlukan dengan persediaan oksigen yang diberikan oleh pembuluh darah koroner 

(Rosmiaton, 2012). 

2.2.2 Epidemiologi Jantung Koroner 

Penyakit jantung pada saat ini merupakan penyebab kematian nomor satu di 

dunia. 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). PJK tidak hanya menyerang pada laki-laki, wanita juga 

berisiko terkena PJK meskipun kasusnya tidak sebanyak pada laki-laki. Pada orang 

yang berumur 65 tahun ke atas, ditemukan 20% PJK pada laki-laki dan 12% pada 

wanita (Supriyono, 2008). 

Tanda dan gejala PJK banyak dijumpai pada individu-individu dengan usia 

yang lebih tua, secara patogenesis. Permulaan PJK terjadi sejak usia muda namun 

kejadian ini sulit untuk diestimasi. Diperkirakan sekitar 2%-6% dari semua kejadian 

PJK terjadi pada individu di bawah usia 45 tahun (Supriyono, 2008). 

Manusia yang hidup dalam zaman modern sekarang ini harus melakukan 

perubahan pola hidup yang rawan terhadap terjadinya PJK. Menurut laporan 

American Heart Association (AHA), setiap tahun di USA ada sekitar 700.000 

penderita baru masuk rumah sakit karena kejadian koroner (coronary event). Empat 

puluh persen (40%) dari jumlah ini meninggal dunia. Persentase ini sama besarnya di 

beberapa Negara maju. Di Indonesia dilaporkan prevalensi PJK adalah 18,3/100.000 

penduduk pada golongan usia 15-24, meningkat menjadi 174,6/100.000 penduduk 

pada golongan usia 45-54, dan meningkat tajam menjadi 461,9/100.000 penduduk 

pada usia >54 tahun (Kabo, 2010). 

2.2.3 Klasifikasi Jantung Koroner 

Klasifikasi penyakit jantung koroner menurut Majid, 2007 meliputi: 

1. Angina pektoris stabil / Stable Angina Pectoris  

Angina pektoris stabil adalah rasa nyeri yang timbul karena iskemia 

miokardium yang merupakan hasil dari ketidakseimbangan antara suplai oksigen dan 

kebutuhan oksigen miokard. Iskemia miokard dapat disebabkan oleh stenosis arteri 
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koroner, spasme arteri koroner dan berkurangnya kapasitas oksigen di dalam darah. 

Iskemia miokard dapat bersifat asimtomatis (Iskemia sunyi / silent ischemia), 

terutama pada pasien diabetes. Laki-laki merupakan 70% dari pasien dengan angina 

pektoris dan bahkan sebagian besar menyerang pada laki-laki ± 50 tahun dan wanita 

60 tahun (Yusnidar, 2007). 

2. Sindrom Koroner Akut (SKA) 

Sindrom klinis yang ditandai dengan adanya erosi, fisur, ataupun robeknya 

plak ateroma sehingga menyebabkan thrombosis intravascular yang menimbulkan 

ketidakseimbangan pasokan dan kebutuhan oksigen miokard. yang termasuk dalam 

Sindrom Koroner Akut, antara lain: 

a. Angina pektoris tidak stabil / Unstable Angina Pectoris 

Sindroma klinis nyeri dada yang sebagian besar disebabkan oleh disrupsi plak 

aterosklerosis dan diikuti kaskade proses patologis yang menurunkan aliran darah 

koroner, ditandai dengan peningkatan frekuensi, intensitas atau lama nyeri. 

Angina timbul pada saat melakukan aktivitas ringan atau istirahat, tanpa terbukti 

adanya nekrosis miokard. Diagnosis angina pektoris tidak stabil memiliki 

kemiripan dengan IMA NSTEMI, di mana terdapat keluhan angina pektoris akut 

tanpa elevasi segmen ST yang persisten di dua sadapan yang bersebelahan, 

namun pada angina pektoris tidak stabil penanda biomarka jantung tidak 

mengalami peningkatan secara bermakna (PERKI, 2015). 

 Terjadi saat istirahat (dengan tenaga minimal) biasanya berakhir setelah lebih 

dari 20 menit. 

 Lebih berat dan digambarkan sebagai nyeri yang nyata dan merupakan onset 

baru (dalam 1 bulan) 

 Terjadi dengan pola crescendo (jelas lebih berat, berkepanjangan, atau sering 

dari sebelumnya) (Yusnidar, 2007). 

b. Infark miokard akut / Acute Myocardial Infarction 

Nekrosis miokard akut akibat gangguan aliran darah arteri koronaria yang 

bermakna, sebagai akibat oklusi arteri koronaria karena thrombus hebat yang 

berlangsung lama. Infark miokard terbagi menjadi 2, yaitu : 
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 Non ST Elevasi Miokardial Infark (NSTEMI) 

Non STEMI merupakan tipe infark miokard tanpa elevasi segmen ST yang 

disebabkan oleh obstruksi koroner akibat erosi dan ruptur plak, erosi dan 

ruptur plak ateroma menimbulkan ketidakseimbangan suplai dan kebutuhan 

oksigen. Pada Non STEMI, thrombus yang terbentuk biasanya tidak 

menyebabkan oklusi menyeluruh pada lumen arteri koroner. Non STEMI 

memiliki gambaran klinis dan patofisilogi yang mirip dengan angina tidak 

stabil, sehingga penatalaksanaan keduanya tidak berbeda. Diagnosis Non 

STEMI ditegakkan jika terdapat keluhan angina pektoris akut tanpa elevasi 

segmen ST yang persisten di dua sadapan yang bersebelahan. Selain itu dapat 

juga dilihat dari hasil pemeriksaan biokimia marka jantung terjadi 

peningkatan bermakna (PERKI, 2015). 

 ST Elevasi Miokardial Infark (STEMI) 

STEMI umumnya terjadi jika aliran darah koroner menurun secara mendadak 

setelah oklusi thrombus pada plak aterosklerosis yang sudah ada sebelumnya 

(Kasma, 2011). Oklusi yang terjadi pada STEMI, menetap dan tidak 

dikompensasi oleh kolateral sehingga keseluruhan lapisan miokard 

mengalami nekrosis. Infark miokard dengan elevasi segmen ST akut (STEMI) 

merupakan indikator kejadian oklusi total pembuluh darah arteri koroner. 

Keadaan ini memerlukan tindakan revaskularisasi untuk mengembalikan 

aliran darah dan reperfusi miokard secepatnya; secara medikamentosa 

menggunakan agen fibrinolitik atau secara mekanis, intervensi koroner 

perkutan primer. Diagnosis STEMI ditegakkan jika terdapat keluhan angina 

pektoris akut disertai elevasi segmen ST yang persisten di dua sadapan yang 

bersebelahan. Inisiasi tatalaksana revaskularisasi tidak memerlukan menunggu 

hasil peningkatan marka jantung (PERKI, 2015). Bagan dibawah ini 

memperlihatkan suatu reorganisasi manifestasi klinis infark miokard akut 

yang sekarang disebut sindroma koroner akut. 
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Tabel II.1 Klasifikasi Penyakit Jantung Koroner (Departemen Kesehatan, 2006) 

 Angina Pektoris 

Stabil (APS) 

Angina Pektoris 

Tidak Stabil 

(APTS) 

SKA NSTEMI SKA STEMI 

Patogenesis Pada APS terjadi 

karena stenosis 

arteri koroner, 

spasme pada 

arteri koroner 

yang terjadi 

secara tiba-tiba. 

Pada APTS terjadi 

erosi atau fisur 

pada plak 

aterosklerosis 

yang relatif kecil 

dan menimbulkan 

transien. Trombus 

biasanya labil dan 

menyebabkan 

oklusi sementara 

yang berlangsung 

antara 10-20 

menit. 

Pada NSTEMI 

kerusakan pada plak 

lebih berat dan 

menimbulkan oklusi 

yang lebih persisten 

dan berlangsung 

sampai lebih dari 1 

jam. Pada kurang lebih 

¼ pasien NSTEMI, 

terjadi oklusi trombus 

yang berlangsung lebih 

dari 1 jam, tetapi distal 

dari penyumbatan 

terdapat kolateral. 

Trombolisis spontan, 

resolusi vasokontriksi 

dan kolateral 

memegang peranan 

penting dalam 

mencegah terjadinya 

STEMI. 

Pada STEMI, 

disrupsi plak terjadi 

pada daerah yang 

lebih besar dan 

menyebabkan 

terbentuknya 

trombus yang fixed 

dan persisten yang 

menyebabkan 

perfusi miokard 

terhenti secara tiba-

tiba yang 

berlangsung lebih 

dari 1 jam dan 

menyebabkan 

nekrosis miokard 

transmural. 

Nyeri dada Angina muncul 

saat melakukan 

aktivitas berat, 

berlangsung 

selama <20 

menit dan hilang 

saat istirahat atau 

pemberian nitrat. 

Angina terjadi saat 

istirahat/aktivitas 

ringan, 

berlangsung 

selama >20 menit, 

dan hilang dengan 

pemberian nitrat. 

Angina terjadi lebih 

berat dan lama (>30 

menit). Tidak hilang 

dengan nitrat, perlu 

opium. 

Angina terjadi 

lebih berat dan 

lama (>30 menit). 

Tidak hilang 

dengan nitrat, perlu 

opium. 

EKG Depresi segmen 

ST dan inversi 

gelombang T 

Depresi segmen T, 

inversi gelombang 

T dan tidak ada 

gelombang Q 

Depresi segmen ST dan 

inversi gelombang T 

Elevasi segmen ST, 

ada gelombang Q 

dan inversi 

gelombang T 

Enzim 

jantung 

Tidak meningkat Tidak meningkat Meningkat minimal 2 

kali nilai batas atas 

normal 

Meningkat minimal 

2 kali nilai batas 

atas normal 

 

2.2.4 Etiologi Penyakit Jantung Koroner 

Etiologi penyakit jantung koroner adalah adanya penyempitan, penyumbatan 

atau kelainan pembuluh arteri koroner. Penyempitan dan penyumbatan arteri koroner 

disebabkan zat lemak kolesterol dan trigliserida yang semakin lama semakin banyak 

dan menumpuk di bawah lapisan terdalam endotelium dari dinding pembuluh arteri. 

Pembentukan plak lemak dalam arteri memengaruhi pembentukan bekuan aliran 
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darah yang akan mendorong terjadinya serangan jantung. Proses pembentukan plak 

yang menyebabkan pergeseran arteri tersebut dinamakan arterosklerosis. 

Penyempitan atau penyumbatan dapat menyebabkan aliran darah ke otot jantung 

menjadi berkurang ataupun berhenti yang ditandai dengan nyeri, sehingga 

mengganggu kerja jantung sebagai pemompa darah. Efek dominan dari jantung 

koroner adalah kehilangan oksigen dan nutrien ke jantung karena aliran darah ke 

jantung berkurang. Hal ini dapat merusak sistem pengontrol irama jantung dan 

berakhir dengan kematian (Hermawatirisa, 2014). 

Penyakit ini juga diderita oleh pasien di bawah usia 40 tahun. Hal ini biasa 

terjadi karena adanya pergeseran gaya hidup, kondisi lingkungan yang bersifat 

degeneratif. Sejumlah perilaku dan gaya hidup yang ditemui pada masyarakat 

perkotaan antara lain mengonsumsi makanan siap saji yang mengandung kadar lemak 

jenuh tinggi, kebiasaan merokok, minuman beralkohol, kerja berlebihan, kurang 

berolahraga, dan stress (Hermawatirisa, 2014). 

2.2.5 Patofisiologi Penyakit Jantung Koroner 

Aterosklerosis atau pengerasan arteri adalah kondisi pada arteri besar dan 

kecil yang ditandai dengan penimbunan endapan lemak, trombosit, neutrofil, monosit 

dan makrofag di seluruh kedalaman tunika intima (lapisan sel endotel), dan akhirnya 

ke tunika media (lapisan otot polos). Arteri yang paling sering terkena adalah arteri 

koroner, aorta dan arteri-arteri serebral. Langkah pertama dalam pembentukan 

aterosklerosis dimulai dengan disfungsi lapisan endotel lumen arteri, kondisi ini dapat 

terjadi setelah cidera pada sel endotel atau dari stimulus lain, Cidera pada sel endotel 

meningkatkan permeabilitas terhadap berbagai komponen plasma, termasuk asam 

lemak dan trigliserida, sehingga zat ini dapat masuk ke dalam arteri. Oksidasi asam 

lemak menghasilkan oksigen radikal bebas yang selanjutnya dapat merusak pembuluh 

darah. Cidera pada sel endotel dapat mencetuskan reaksi inflamasi dan imun, 

termasuk menarik sel darah putih, terutama neutrofil dan monosit, serta trombosit ke 

area cidera. Sel darah putih melepaskan sitokin proinflamatori poten yang kemudian 

memperburuk situasi, menarik lebih banyak sel darah putih dan trombosit ke area 
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lesi, menstimulasi proses pembekuan, mengaktifkan sel T dan B, dan melepaskan 

senyawa kimia yang berperan sebagai chemoatractant (penarik kimia) yang 

mengaktifkan siklus inflamasi, pembekuan dan fibrosis. 

Pada saat ditarik ke area cidera, sel darah putih akan menempel di sana oleh 

aktivasi faktor adhesif endotelial yang bekerja seperti velcro sehingga endotel lengket 

terutama terhadap sel darah putih. Pada saat menempel di lapisan endotelial, monosit 

dan neutrofil mulai berimigrasi di antara sel-sel endotel ke ruang interstisial. Di ruang 

interstisial, monosit yang matang menjadi makrofag dan bersama netrofil tetap 

melepaskan sitokin, yang meneruskan siklus inflamasi. Sitokin proinflamatori juga 

merangsang proliferasi sel otot polos yang mengakibatkan sel otot polos tumbuh di 

tunika intima. Selain itu, kolesterol dan lemak plasma mendapat akses ke tunika 

intima karena permeabilitas lapisan endotel meningkat. Pada tahap indikasi dini 

terdapat kerusakan pada lapisan lemak di arteri. Apabila cidera dan inflamasi terus 

berlanjut, agregasi trombosit meningkat dan mulai terbentuk bekuan darah 

(thrombus), sebagian dinding pembuluh diganti dengan jaringan parut sehingga 

mengubah struktur dinding pembuluh darah. Hasil akhir adalah penimbunan 

kolesterol dan lemak, pembentukan deposit jaringan parut, pembentukan bekuan yang 

berasal dari trombosit dan proliferasi sel otot polos sehingga pembuluh mengalami 

kekakuan dan menyempit. Apabila kekakuan ini dialami oleh arteri-arteri koroner 

akibat aterosklerosis dan tidak dapat berdilatasi sebagai respon terhadap peningkatan 

kebutuhan oksigen, dan kemudian terjadi iskemia (kekurangan suplai darah) 

miokardium dan sel-sel miokardium sehingga menggunakan glikolisis anaerob untuk 

memenuhi kebutuhan energinya. Proses pembentukan energi ini sangat tidak efisien 

dan menyebabkan terbentuknya asam laktat sehingga menurunkan pH miokardium 

dan menyebabkan nyeri yang berkaitan dengan angina pektoris. Ketika kekurangan 

oksigen pada jantung dan sel-sel otot jantung yang berkepanjangan dan iskemia 

miokard yang tidak teratasi maka terjadilah kematian otot jantung yang dikenal 

sebagai infark miokard (Ariesti, 2011). 
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Gambar 2.2 Patofisiologi PJK (Ariesti, 2011) 

2.2.6 Manifestasi Klinis Jantung Koroner 

Manifestasi klinis utama PJK adalah nyeri dada iskemik (angina). Angina 

dapat digambarkan dengan ketidaknyamanan, rasa seperti ditekan, dan rasa seperti 

terbakar serta diremas. Angina biasanya dirasakan di bagian dada tetapi bisa juga 

menjalar ke bahu dan lengan kiri, leher, punggung serta pada rahang. Jika arteri 

koroner menyempit, maka suplai darah dan oksigen ke jantung tidak mencukupi 

sesuai kebutuhan terutama apabila jantung berdegup kencang sewaktu orang tersebut 

melakukan aktivitas fisik atau berolahraga. Pada awalnya, penyempitan aliran darah 

mungkin tidak menyebabkan gejala pada penyakit jantung koroner, namun apabila 
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deposit lemak terus berakumulasi pada arteri koroner, akan menimbulkan gejala-

gejala pada PJK, seperti nyeri dada atau angina, nafas cepat dan dangkal serta 

serangan jantung (Nor, 2010). 

2.2.7 Faktor Risiko Penyakit Jantung Koroner 

Faktor risiko seseorang untuk menderita SKA ditentukan melalui interaksi 

dua atau lebih fakor risiko yaitu faktor yang tidak dapat dimodifikasi (nonmodifiable 

factors) dan faktor yang dapat dimodifikasi (modifiable factors). Faktor yang dapat 

dimodifikasi, yaitu merokok, aktivitas fisik, diet, dislipidemia, obesitas, hipertensi 

dan dibetes mellitus. Sedangkan faktor yang tidak dapat dimodifikasi adalah usia, 

jenis kelamin, suku/ras, dan riwayat penyakit keluarga (Bender et al., 2011). 

2.2.7.1 Faktor yang tidak dapat dimodifikasi 

1. Riwayat Keluarga 

Riwayat keluarga dengan penyakit jantung koroner merupakan salah satu faktor 

risiko penyakit jantung koroner. Orang yang mempunyai saudara kandung 

menderita penyakit jantung koroner atau ada saudara yang meninggal mendadak 

sebelum umur 50 tahun dianggap memiliki faktor risiko penyakit jantung koroner. 

Faktor risiko ini tidak berdiri sendiri melainkan dipengaruhi pula oleh faktor gaya 

hidup (Hariri, 1997). 

2. Umur 

PJK berkembang seiring dengan bertambahnya umur seseorang. Semakin 

bertambah usia semakin besar kemungkinan untuk menderita PJK dan menderita 

serangan jantung fatal. Setelah umur 40 tahun, risiko terkena PJK adalah 49% 

untuk laki-laki dan 32% untuk perempuan. Lebih dari 4/5 atau 81% orang-orang 

yang meninggal akibat PJK adalah ≥ 65 tahun. Data statistik ini melaporkan 

bahwa bertambahnya usia merupakan faktor risiko yang membuat orang-orang 

merasa agak tidak berdaya dalam memerangi PJK (Garko, 2012). 

3. Jenis kelamin 

Peningkatan kejadian PJK pada wanita terjadi setelah menopause dan kematian 2-

3 kali lebih besar daripada wanita sebelum menopause. Oleh karena itu, wanita 
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pasca menopause harus ekstra waspada terhadap PJK. Usia rata-rata untuk laki-

laki yang memiliki serangan jantung pertama akibat PJK adalah usia 65,8 tahun 

sedangkan usia rata-rata untuk perempuan adalah 70,4 tahun. Risiko PJK 

meningkat setelah umur > 40 tahun pada laki-laki yaitu 49% dan perempuan 32%, 

meskipun kejadian PJK bagi perempuan lebih lambat 10-20 tahun daripada laki-

laki, namun pada wanita yang lebih serius mengalami serangan jantung dan 

kematian mendadak (Garko, 2012). 

4. Ras  

Studi statistik menunjukkan bahwa ras/etnis memiliki peran penting terhadap 

kejadian PJK.Pada orang Afrika, Meksiko, India, Hawai asli dan beberapa orang 

Asia memiliki risiko lebih tinggi untuk PJK daripada orang Kaukasia (Inggris) 

dan Jepang (Asia Timur). Hal ini terjadi karena orang kulit hitam (terutama 

Afrika) memiliki faktor risiko kelebihan berat badan (obesitas) lebih tinggi, DM 

dan hipertensi merupakan salah satu faktor risiko yang paling serius bagi PJK 

(Garko, 2012). 

2.2.7.2 Faktor yang dapat dimodifikasi 

1. Dislipidemia 

Dislipidemia merupakan salah satu masalah yang harus diperhatikan karena 

termasuk faktor risiko utama terjadinya PJK. Diet atau asupan makanan yang 

dikonsumsi setiap harinya oleh seseorang dapat mempengaruhi kadar kolesterol 

darah. Dislipidemia adalah kelainan metabolisme lipid yang ditandai dengan 

peningkatan maupun penurunan fraksi lipid dalam plasma. Kelainan fraksi lipid 

paling utama adalah meningkatnya kadar kolesterol total, kolesterol LDL, kadar 

trigliserida dan menurunnya HDL. Kadar kolesterol HDL yang rendah memiliki 

peran penting dalam terjadinya PJK dan terdapat hubungan terbalik antara kadar 

HDL dan LDL. Peningkatan kadar lemak berhubungan dengan proses 

aterosklerosis. Hubungan antara kadar kolesterol dengan adanya risiko PJK dapat 

diketahui dengan menggunakan parameter-parameter seperti tabel di bawah ini: 
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Tabel II.2 Kadar lipid dalam darah yang merugikan (Anwar, 2004) 

Faktor Lipid Darah Normal Agak Tinggi 

(Pertengahan) 

Tinggi 

Kadar Kolesterol Total < 200 mg/dl 200-239 mg/dl > 240 mg/dl 

Kadar LDL < 130 mg/dl 130-159 mg/dl > 160 mg/dl 

Kadar Trigliserida < 200 mg/dl 200-239 mg/dl > 240 mg/dl 

 

Kadar kolesterol total merupakan kadar total kolesterol dalam darah. Jika kadar 

kolesterol total dalam darahnya tinggi, maka dapat menunjukkan bahwa 

seseorang berisiko terjadi PJK. Low Density Lipoprotein (LDL) dan Trigliserida 

merupakan kolesterol yang bersifat merugikan karena jika kadarnya meninggi, 

maka akan menebalkan dinding pembuluh darah. Bila dibandingkan dengan kadar 

kolesterol total, maka LDL dan trigliserida menjadi petunjuk yang lebih tepat 

untuk menentukan risiko terjadinya PJK (Anwar, 2004). 

High Density Lipoprotein (HDL) merupakan kolesterol yang menguntungkan. 

HDL mencegah penebalan dinding pembuluh darah atau mencegah terjadinya 

aterosklerosis dengan mengangkut kolesterol dari pembuluh darah kembali ke hati 

untuk dibuang. Kadar kolesterol HDL yang tinggi memiliki peran yang baik pada 

PJK dan terdapat hubungan terbalik antara kadar HDL dan insiden PJK. 

Tabel II.3 Kadar HDL dalam darah (Anwar, 2004) 

Faktor Lipid 

Darah 

Normal Agak Rendah 

(Pertengahan) 

Rendah 

Kadar HDL > 45 mg/dl 35-45 mg/dl < 35 mg/dl 

 

2. Merokok 

Merokok dalam jangka waktu yang lama akan meningkatkan risiko PJK dan 

serangan jantung. Merokok memicu pembentukan plak pada arteri, beberapa 

penelitian menunjukkan bahwa merokok dapat meningkatkan risiko PJK dengan 

cara menurunkan level kolesterol HDL (High Density Lipoprotein). Semakin 
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banyak merokok semakin besar risiko terkena serangan jantung. Studi 

menunjukkan jika berhenti merokok selama setahun makan akan menurunkan 

setengah dari risiko serangan jantung (Ramandika, 2012). 

3. Aktivitas fisik 

Latihan atau olahraga merupakan suatu aktivitas aerobik, yang bermanfaat untuk 

meningkatkan dan mempertahankan kesehatan dan daya tahan jantung, paru, 

peredaran darah, otot-otot dan sendi-sendi. Suatu latihan olahraga yang dilakukan 

secara teratur akan memberikan pengaruh yang besar terhadap tubuh kita. Latihan 

fisik dengan pembebanan tertentu akan mengubah faal tubuh yang selanjutnya 

akan mengubah tingkat kesegaran jasmani. Aktivitas aerobik teratur menurunkan 

risiko PJK meskipun hanya 11% pada laki-laki dan 4% pada perempuan. Orang 

yang tidak mempunyai kebiasaan olahraga berisiko lebih besar terkena PJK 

daripada orang yang mempunyai kebiasaan olahraga, serta olahraga teratur bisa 

mengurangi risiko PJK  (Salim dan Nurrohmah, 2013). 

4. Obesitas  

Obesitas sudah menjadi sebuah epidemik di Negara maju. Ukuran objektif 

obesitas biasanya dinilai dari nilai Indeks Massa Tubuh (IMT), dimana ukuran 

international untuk obesitas adalah IMT ≥ 30 kg/m
2
, sedangkan untuk ukuran 

orang Asia, obesitas didefinisikan dengan nilai IMT ≥ 25 kg/ m
2
 (WHO, 2011). 

Obesitas dapat meningkatkan kadar trigliserida yang buruk untuk kesehatan 

jantung dan menurunkan kadar HDL yang bersifat kardioprotektif (Nursalim, 

2011). Data dari Framingham menunjukkan bahwa apabila setiap individu 

mempunyai berat badan optimal, maka akan terjadi penurunan kejadian PJK 

sebanyak 25% dan stroke/cerebro vascular accident (CVA) sebanyak 3,5%. 

Penurunan berat badan diharapkan dapat menurunkan tekanan darah, 

memperbaiki sensitivitas insulin, pembakaran glukosa dan menurunkan 

dislipidemia (Malau, 2011). 

5. Diabetes mellitus 

Individu dengan DM mudah terjadi penyakit yang berhubungan dengan 

aterosklerosis dan diyakini bahwa lebih dari dua pertiga kematian pasien DM 
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akibat penyakit arterial. Pada satu penelitian Helsinki policeman study, 

menjelaskan bahwa angka kematian PJK 3x lipat lebih tinggi pada pasien DM 

daripada individu normal. Mekanisme yang mungkin adalah berhubungan dengan 

abnormalitas metabolisme lipid yang dapat meningkatkan aterogenesis dan 

advanced glycation endproducts (AGE) yang menggambarkan metabolisme 

abnormal pada DM yang berdampak pada injuri endothelium (Ramandika, 2012). 

6. Hipertensi 

Menurut penelitian Hata dan Kiyohara (2013), menyebutkan bahwa hipertensi 

merupakan faktor risiko yang kuat terhadap kejadian stroke dan PJK. Prevalensi 

hipertensi pada usia dewasa berjumlah 38,3% di Jepang, 27,7% di Cina, 23,7% di 

Taiwan, 21,7% di Thailand, 23,8% di India Utara (Urban), dan 30,7% di India 

Barat (daerah perkotaan). Prevalensi hipertensi di Jepang tampaknya lebih tinggi 

daripada di negara-negara Asia lainnya, tetapi sulit untuk membuat perbandingan 

yang akurat karena metode untuk pengumpulan data dan pengukuran tekanan 

darah yang tidak standar antara studi memeriksa masalah ini. Dalam hal apapun 

kita dapat menyimpulkan secara kasar bahwa seperempat atau sepertiga dari 

populasi orang dewasa di Asia memiliki hipertensi. Prehipertensi tidak dianggap 

sebagai kategori penyakit tetapi mengidentifikasi pasien-pasien yang tekanan 

darahnya cenderung meningkat ke klasifikasi hipertensi di masa yang akan datang 

(Hata dan Kiyohara, 2013). Perubahan akibat hipertensi khususnya pada jantung 

disebabkan karena : 

 Meningkatnya tekanan darah 

Peningkatan tekanan darah merupakan beban yang berat untuk jantung sehingga 

menyebabkan hipertrofi ventrikel kiri (faktor miokard). keadaan ini tergantung 

dari berat dan lamanya hipertensi. 

 Mempercepat timbulnya aterosklerosis 

Tekanan darah yang tinggi dan menetap akan menimbulkan trauma langsung 

terhadap dinding pembuluh darah arteri koroner, sehingga memudahkan 

terjadinya aterosklerosis koroner (faktor koroner). Hal ini menyebabkan angina 

pektoris, insufisiensi koroner, dan infark miokard lebih sering didapatkan oleh 
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penderita hipertensi dibandingkan orang normal. Penelitian Framinghan yang 

dilakukan selama 18 tahun terhadap penderita berusia 45-75 tahun mendapatkan 

hipertensi sistolik merupakan faktor pencetus terjadinya angina pektoris dan 

infark miokard (Anwar, 2004). 

2.2.8 Diagnosis Penyakit Jantung Koroner 

Berbagai jenis pemeriksaan dapat dilaksanakan untuk menegakkan diagnosis 

PJK dan menentukan derajat penyakit jantung koroner. Jenis pemeriksaan tersebut 

antara lain sebagai berikut : 

1) Pemeriksaan EKG 

Gambaran EKG atau pemeriksaan aktivitas listrik jantung merupakan 

pemeriksaan penunjang untuk memberi petunjuk adanya penyakit jantung 

koroner. Semua pasien dengan keluhan nyeri dada atau keluhan lain yang 

mengarah kepada iskemia harus menjalani pemeriksaan EKG 12 sadapan sesegera 

mungkin sesampainya di ruang gawat darurat. Gambaran EKG yang dijumpai 

pada pasien dengan keluhan angina cukup bervariasi, yaitu normal, 

nondiagnostik, LBBB (Left Bundle Branch Block) baru/persangkaan baru, elevasi 

segmen ST yang persisten (≥20 menit) maupun tidak persisten, atau depresi 

segmen ST dengan atau tanpa inverse gelombang T (PERKI, 2015). Dengan 

pemeriksaan ini, dapat diketahui apakah telah terjadi tanda-tanda munculnya PJK 

seperti serangan jantung terdahulu, penyempitan atau serangan jantung yang baru 

terjadi, dan masing-masing memberikan gambaran yang berbeda (Idham, 2007). 

2) Latihan tes stress jantung (treadmill) 

Treadmill merupakan pemeriksaan penunjang yang standar dan banyak digunakan 

untuk mendiagnosa PJK. Ketika melakukan treadmill detak jantung, irama 

jantung dan tekanan darah terus-menerus dipantau. Jika arteri koroner mengalami 

penyumbatan pada saat melakukan latihan maka ditemukan segmen depresi ST 

pada hasil rekaman (Kulick, 2014). 
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3) Foto Rontgen Dada 

Pemeriksaan ini tidak spesifik untuk mendiagnosa PJK karena kelainan pada 

koroner tidak dapat dilihat melalui foto rontgen. Foto rontgen dilakukan agar 

dapat diketahui ukuran jantung apakah mengalami pembesaran atau tidak, karena 

dari ukuran jantung yang terlihat membesar dapat menunjukkan gambaran 

terjadnya PJK (Idham, 2007). 

4) Kateterisasi Jantung 

Kateterisasi jantung dilakukan dengan memasukkan kateter ke pembuluh nadi 

(arteri), bisa melalui pangkal paha, lipatan lengan atau melalui pembuluh darah di 

lengan bawah. Kateter didorong dengan tuntunan alat rontgen langsung ke muara 

pembuluh koroner. Setelah tepat pada lubangnya, cairan kontras disuntikkan 

sehingga mengisi pembuluh koroner yang dimaksud, kemudian dilihat dengan 

menggunakan fluroskopi sinar X untuk mengetahui keadaan pembuluh koroner. 

Apabila terjadi penyumbatan pada hasil kateterisasi maka dapat ditentukan 

penanganan lebih lanjut. Apakah pasien cukup hanya mendapatkan terapi dengan 

obat-obatan saja atau mungkin memerlukan intervensi berupa revaskularisasi 

(pemasangan stent) atau perlu dilakukan operasi (pembedahan) (Idham, 2007). 

5) Penanda biokimia jantung 

 Troponin adalah protein kompleks yang terdiri atas tiga subunit yaitu troponin C, 

troponin I, dan troponin T. tiap-tiap komponen troponin memainkan fungsi 

khusus. Troponin C mengikat Ca2+, troponin I menghambat aktivitas ATPase 

aktomiosin dan troponin T mengatur ikatan troponin pada tropomiosin (Filatov et 

al., 1999; Samsu dan Sargowo, 2007). Susunan asam amino dari troponin C sama 

dengan sel otot jantung dan rangka, sedangkan pada troponin I dan troponin T 

berbeda. Kadar normal troponin I adalah <1,00 µg/L, sedangkan kadar normal 

troponin T adalah <0,01 ng/mL (Murphy and Berding, 1999; Samsu dan 

Sargowo, 2007). Sehingga troponin jantung spesifik petunjuk adanya cidera 

miokardium adalah cTNT dan cTNI. Peningkatan kadar serum bersifat spesifik 

untuk pelepasan dari miokardium. Troponin akan meningkat 4 hingga 6 jam 

setelah cidera miokardium dan akan menetap selama 10 hari. Peningkatan awal 
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troponin dikarenakan pelepasan cytoplasmic troponin di mana peningkatan 

selanjutnya yang terus menerus disebabkan oleh pelepasan troponin yang 

kompleks dari miofilamen-miofilamen yang hancur (Lee, 2009). 

 CK-MB (juga disebut MB-bands) 

Kreatinin kinase merupakan suatu senzim yang dilepaskan saat terjadi cidera otot. 

Cidera otot menyebabkan terjadinya peningkatan kreatinin kinase. Apabila 

pemeriksaan troponin tidak tersedia, pemeriksaan CKMB dapat digunakan. 

CKMB merupakan pertanda cidera otot yang paling spesifik seperti infark 

miokardium. Setelah infark akut, CK-MB meningkat dalam waktu 4-6 jam 

dengan kadar puncak dalam 18-24 jam kembali menurun dan normal kembali 

setelah 2-3 hari (Rosmiaton, 2012). 

 Protein C-reaktif (C-reactive protein/CRP) 

Perkembangan lesi aterosklerosis dari destabilisasi plak terjadi akibat inflamasi 

suatu peristiwa inflamasi akut (missal angina tidak stabil) menyebabkan 

peningkatan CRP (Rosmiaton, 2012). 

6) Corangiografi Koroner 

Corangiografi koroner saat ini merupakan satu-satunya metode yang 

menggambarkan anatomi koroner untuk menentukan prognosis dan tindakan ini 

harus dilakukan sebelum dilakukan pemasangan stent. Pada pemeriksaan ini dapat 

menentukan derajat keparahan stenosis pembuluh darah koroner (Rosmiaton, 

2012). 

2.2.9 Penatalaksanaan Penyakit Jantung Koroner 

Penatalaksanaan pada pasien PJK adalah berdasarkan gejala klinis yang 

terdapat pada pasien dan dari hasil pemeriksaan diagnostik. Pada sebagian orang, 

perubahan gaya hidup dapat mengontrol penyakit. Tetapi pada kasus yang lebih 

parah, terapi invasif atau pembedahan mungkin diperlukan. Namun, pada semua 

kasus PJK memerlukan manajemen pengobatan seumur hidup (Nor, 2010). 

Tujuan terapi pada penyakit jantung koroner dibedakan menjadi terapi jangka 

pendek dan jangka panjang. Terapi jangka pendek bertujuan untuk mengurangi atau 
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mencegah munculnya gejala angina yang membatasi kemampuan aktivitas fisik dan 

memperburuk kualitas hidup. Sedangkan tujuan terapi jangka panjang adalah untuk 

mencegah terjadinya komplikasi seperti aritmia, infark miokard, dan gagal jantung 

serta untuk memperpanjang hidup pasien (Sukandar et al., 2008). Adapun terapi yang 

dilakukan mencakup terapi farmakologi dan terapi non farmakologi. Pada terapi 

farmakologi, fokus utama terapi PJK adalah mencegah proses terbentuknya 

aterosklerosis yang terus berkelanjutan dan mengurangi gejala yang muncul (Talbert, 

2008). 
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Gambar 2.3 Tatalaksana Sindrom Koroner Akut (CCN, 2013) 
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2.2.9.1 Terapi Farmakologi PJK 

a) Oksigen 

Terapi oksigen merupakan terapi utama yang diberikan pada pasien PJK. Terapi 

oksigen membantu mengurangi beban kerja jantung. Pada pasien dengan kondisi 

jantung koroner, jantung mengalami penyempitan akibat kekurangan suplai 

oksigen sehingga menyebabkan jantung tidak memompa secara efektif. Terapi 

oksigen membantu mengurangi sesak nafas, mengkompensasi dengan 

meningkatkan jumlah oksigen yang dikirim ke jaringan tubuh (Pai, 2012). 

b) Anti-angina 

Tujuan terapi ini adalah untuk mengurangi iskemia dan mencegah terjadinya 

kemungkinan yang lebih buruk, seperti infark miokard atau kematian. Pada 

keadaan ini, obat-obat anti iskemik mulai diberikan bersamaan sambil 

merencanakan strategi pengobatan difinitif. Berikut adalah macam terapi anti 

iskemik yang dapat diberikan pada pasien jantung koroner: 

 Vasodilator Nitrat 

Obat-obat yang termasuk golongan vasodilator nitrat adalah nitrogliserin 

(NTG), isosorbid 5-mononitrat (ISMN), isosorbid dinitrat (ISDN), dan 

isosorbid trinitrat. Sediaan nitrat yang beredar di Indonesia ialah Nitrogliserin 

dan ISDN. Nitrogliserin yang beredar di Indonesia antara lain adalah sediaan 

sublingual 500 mcg, sediaan injeksi dalam bentuk ampul dengan dosis 1 

mg/10 ml, 5 mg/10 ml, dan 50 mg/10 ml (MIMS, 2014). Isosorbid dinitrat 

(ISDN) merupakan preparat nitrat yang paling stabil diantara yang lainnya 

karena ISDN merupakan senyawa prodrug di mana ISDN nantinya akan 

dikonversi menjadi senyawa metabolit aktifnya yakni isosorbid 5-mononitrat 

(ISMN) yang tidak tahan terhadap asam lambung. Sedangkan sediaan 

isosorbid trinitrat tidak diproduksi di Indonesia karena memiliki ikatan 

kovalen yang sangat kuat sehingga tidak bisa dihidrolisa. Keuntungan terapi 

nitrat terletak pada efek dilatasi vena yang mengakibatkan berkurangnya 

preload dan volume akhir diastolik ventrikel kiri sehingga konsumsi oksigen 

miokardium berkurang. Efek lain dari nitrat adalah dilatasi pembuluh darah 
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koroner baik yang normal maupun yang mengalami aterosklerosis (PERKI, 

2015). Sediaan nitrat yang sering digunakan dapat dilihat dalam tabel dibawah 

ini : 

Tabel II.4 Sediaan, Dosis, Mula Kerja, dan Durasi Kerja Obat Preparat Nitrat 

(Abrams, et al., 2011; PERKI, 2015) 

Sediaan Dosis Penggunaan Mula Kerja 

Obat (Menit) 

Durasi Kerja 

Obat 

NTG Sublingual 0,3-0,6 2-5 20-30 menit 

NTG Oral 1-3 mg (2-3 kali sehari) 2-5 30-300 menit 

NTG Salep 0,5-2,0 mg (3 kali sehari) 15-60 3-5 menit 

NTG Patch 0,4-0,8 mg/jam 30-60 - 

NTG IV 5-200 mg/menit 1 menit - 

ISDN Sublingual 2,5-10,0 mg 3-5 45-120 menit 

ISDN Oral 10-60 mg (2-3 kali sehari) 15-45 2-6 jam 

ISDN SR Oral 80-120 mg (1 kali sehari) 60-90 10-14 jam 

ISDN IV 1,25-5 mg/jam 1 menit - 

ISMN Oral 20-30 mg (2-3 kali sehari) 30-60 3-8 jam 

ISMN SR Oral 60-120 mg (1 kali sehari) 60-90 8-12 jam 

 

 Beta-blocker 

β-blockers sangat penting untuk pengobatan penyakit jantung koroner karena 

mampu mengobati angina pektoris stabil kronik. Golongan obat ini terbukti 

menurunkan angka mortalitas setelah infark jantung yang mungkin 

disebabkan oleh efek antiaritmianya (Suyatna, 2007). β-blocker secara 

kompetitif menghambat efek katekolamin pada reseptor beta. Penyekat beta 

mengurangi konsumsi oksigen miokard melalui pengurangan kontraktilitas 

miokard, denyut jantung (laju sinus), konduksi AV dan tekanan darah sistolik. 

Bila tidak ada kontraindikasi, pemberian penyekat beta harus dimulai segera. 

Kontraindikasi penggunaan obat ini meliputi asma dan kondisi bronkospatik 

lainnya, blockade atrioventrikular, bradikardi berat, dan kegagalan ventrikel 

kiri (Katzung, 2007). Efek samping lain yang timbul adalah payah jantung 
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kongestif, hipotensi, bradikardia, parestesia, dan pemblokan jantung 

(Hardjono, 2000). Penghentian terapi angina dengan β-blocker (terutama 

dengan waktu paruh pendek) harus dilakukan bertahap untuk mencegah 

kambuhnya serangan angina (Suyatna, 2007). Beberapa obat penyekat beta 

yang sering dipakai dalam praktek klinik dapat dilihat pada tabel berikut :   

Tabel II.5 Jenis dan dosis penyekat beta (PERKI, 2015) 

Penyekat beta Selektivitas Dosis untuk angina 

Atenolol β1 50-200 mg/hari 

Bisoprolol  β1 10 mg/hari 

Carvediol α dan β1 2x6,25 mg/hari, titrasi sampai 

maksimum 2x25 mg/hari 

Metoprolol β1 50-200 mg/hari 

Propanolol Non selektif 2x20-80 mg/hari 

 

 Calcium Channel Blockers (CCB) 

Obat golongan ini mengurangi influks kalsium yang melalui membran sel. 

Obat antagonis kalsium mempunyai efek vasodilatasi. Antagonis kalsium 

dapat mengurangi keluhan pada pasien yang telah mendapat nitrat atau 

penyekat β. Obat golongan ini bekerja dengan vasodilatasi atau membuka 

arteri koroner sehingga meningkatkan aliran darah ke otot jantung dan 

mengurangi kebutuhan oksigen karena efek penurunan tekanan darah, 

frekuensi denyut jantung, dan kontraksi. Antagonis kalsium tidak disarankan 

bila terdapat penurunan fungsi bilik kiri atau gangguan konduksi 

atrioventrikel (Majid, 2007). Efek samping dari obat antagonis kalsium 

terutama golongan dihidropiridin disebabkan karena vasodilatasi yang 

berlebihan. Gejala yang tampak berupa sakit kepala, pusing, hipotensi, reflex 

takikardia, muntah, mual, batuk, dan sebagainya (Suyatna, 2007). Berikut 

adalah contoh obat golongan penghambat kanal kalsium : 
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Tabel II.6 Jenis dan Dosis Obat Golongan Penghambat Kanal Kalsium 

(PERKI, 2015) 

Penghambat Kanal Kalsium Dosis 

Verapamil  180-240 mg/hari dibagi 2-3 dosis 

Diltiazem  120-360 mg/hari dibagi 3-4 dosis 

Nifedipin GITS (long acting) 30-90 mg/hari 

Amlodipin 5 - 10 g/hari 

 

c) Antiplatelet 

Antiplatelet bekerja dengan cara mengurangi agregasi platelet sehingga dapat 

menghambat pembentukan trombus pada sirkulasi arteri. Pemberian antiplatelet 

harus sedini mungkin, dengan tujuan mengurangi komplikasi iskemik akut dan 

terjadinya aterotrombosis ulang. Saat ini, terdapat tiga golongan antiplatelet yang 

disetujui untuk digunakan dalam pengobatan dan pencegahan pada pasien PJK. 

Ketiga golongan tersebut adalah obat penghambat siklooksigenase, contohnya 

aspirin yang merupakan Non-selective COX inhibitor), antagonis adenosis 

difosfat (ADP) reseptor P2Y12 (contohnya klopidogrel), dan inhibitor reseptor 

glikoprotein (GP) IIb/IIIa (contohnya abciximab) (Angiolillo, et al., 2013). 

Reseptor glikoprotein (GP) IIb/IIIa adalah reseptor penting pada proses akhir 

agregasi trombosit, yang akan berikatan dengan fibrinogen plasma. Ikatan ini 

akan menjadi jembatan antar trombosit yang berdekatan untuk saling berikatan, 

dan seterusnya berikatan satu sama lain sedemikian rupa sehingga akhirnya 

terbentuk sumbatan hemostatik. Trombosis dapat dihambat secara efektif dengan 

penghambatan reseptor ini (Departemen Kesehatan, 2006). Berikut adalah jenis 

obat antiplatelet yang sering digunakan dalah praktek klinik : 
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Tabel II.7 Jenis dan Dosis Antiplatelet (PERKI, 2015) 

Antiplatelet Dosis 

Aspirin  Dosis loading 150-300 mg, dosis pemeliharaan 75-100 mg 

Ticagrelor Dosis loading 180 mg, dosis pemeliharaan 2x90 mg/hari 

Clopidogrel Dosis loading 300 mg, dosis pemeliharaan 75 mg/hari 

Amlodipin 5-10g/hari 

 

d) Antikoagulan 

Terapi antikoagulan harus ditambahkan pada terapi antiplatelet secepat mungkin. 

Pemberian antikoagulan disarankan untuk semua pasien yang mendapatkan terapi 

antiplatelet. Pemilihan antikoagulan dibuat berdasarkan risiko perdarahan dan 

iskemia, dan berdasarkan profil efikasi-keamanan agen tersebut (Anderson, 

2007). Fondaparinuks secara keseluruhan memiliki profil keamanan berbanding 

risiko yang paling baik. Dosis yang diberikan adalah 2,5 mg setiap hari secara 

subkutan. Bila antikoagulan yang diberikan awal adalah fondaparinuks, 

penambahan bolus UFH (85 IU/kg diadaptasi ke ACT, atau 60 IU untuk mereka 

yang mendapatkan penghambat reseptor GP IIb/IIIa) perlu diberikan saat IKP. 

Heparin tidak terfraksi (UFH) dengan target aPTT 50-70 detik atau heparin berat 

molekul rendah (LMWH) lainnya (dengan dosis yang direkomendasikan) 

diindaksikan apabila fondaparinuks atau enoksaparin tidak tersedia. Dalam 

strategi yang benar-benar konservatif, pemberian antikoagulan perlu dilanjutkan 

hingga saat pasien dipulangkan dari rumah sakit (Braunwald et al, 2012). 

e) Antihipertensi ACE Inhibitor 

Secara garis besar, obat ACE Inhibitor mempunyai efek kardioprotektif dan 

vaskuloprotektif terhadap jantung dan vascular. Pada jantung, ACE Inhibitor 

efeknya dapat menurunkan afterload dan preload, menurunkan massa ventrikel 

kiri, menurunkan stimulasi simpatis, serta menyeimbangkan kebutuhan dan suplai 

oksigen. Pada vascular ACE Inhibitor dapat berefek sebagai antihipertensi, 

memperbaiki kelenturan arterial, memperbaiki fungsi endotel, antitrombogenik 

langsung, antimigrasi dan antiproliferatif terhadap sel otot polos, neutrofil dan sel 
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mononuclear, antitrombosit, dan meningkatkan fibrinolisis endogen. Pada pasien-

pasien dengan disfungsi ventrikel kiri yang tidak dapat bertoleransi dengan ACE 

inhibitor, maka dapat dipertimbangkan pemberian ARB. Rekomendasi di atas 

dibuat berdasarkan manfaat dalam jangka waktu panjang. Untuk mengontrol 

gejala iskemia, dapat digunakan preparat nitrat, penyekat beta dan antagonis 

kalsium (Departemen Kesehatan, 2006). Contoh obat golongan ACE inhibitor 

adalah kaptopril, ramipril, enalapril, dan lisinopril (Hardjono, 2000). 

f) Antidislipidemia 

Obat antidislipidemia yang lebih banyak digunakan pada PJK adalah golongan 

statin. Pengobatan dengan statin digunakan untuk mengurangi risiko baik pada 

prevensi primer maupun sekunder. Berbagai hasil studi telah membuktikan bahwa 

statin dapat menurunkan komplikasi sebesar 39% untuk prevensi primer PJK pada 

pasca-hipertensi. Selain sebagai penurun kolesterol, statin juga memiliki 

mekanisme lain yang dapat berperan sebagai antiinflamasi, antitrombotik, dan 

lain-lain. Target penurunan LDL kolesterol adala < 100 mg/dl dan pada risiko 

tinggi, diabetes mellitus, penderita PJK, dianjurkan menurunkan LDL kolesterol < 

70 mg/dl (Majid, 2007). 

2.2.9.2 Terapi Farmakologi Angina Pektoris Stabil (APS) 

A. Anti-angina 

Pasien dengan diagnosa Angina Pektoris Stabil (APS) harus diberikan nitrat untuk 

mengurangi gejala nyeri dada. Pada umumnya, nitrat disarankan karena memiliki 

efek venodilator sehingga preload miokard dan volume akhir bilik kiri dapat 

menurun sehingga dengan demikian konsumsi oksigen miokard juga akan 

menurun (Majid, 2007). 

B. Antiplatelet 

Pemberian antiplatelet digunakan untuk mencegah terjadinya thrombosis. 

Antiplatelet yang digunakan adalah aspirin dan atau clopidogrel. Dari beberapa 

studi telah jelas terbukti bahwa aspirin masih merupakan obat utama untuk 

pencegahan thrombosis. Meta analisis menunjukkan, bahwa dosis 75-150 mg 
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sama efektivitasnya disbanding dengan dosis yang lebih besar. Oleh karena itu, 

aspirin disarankan dalam terapi ini kecuali bila ditemui kontraindikasi. 

Clopidogrel adalah pilihan bagi pasien yang memiliki kontraindikasi terhadap 

aspirin. Clopidogrel juga dikombinasi dengan aspirin untuk pasien PCI 

(Percutaneous Coronary Intervention) (Majid, 2007). 

C. Antihipertensi 

Peranan ACE –Inhibitor sebagai kardioproteksi untuk prevensi sekunder pada 

pasien jantung koroner telah dibuktikan dari berbagai studi. Bila intoleransi 

terhadap ACE-Inhibitor dapat diganti dengan ARB (Majid, 2007).  

D. Antidislipidemia 

Pemberian antidislipidemia pada pasien APS dapat digunakan untuk mengontrol 

kadar kolesterol. Golongan statin dapat diberikan pada pasien APS bila tidak 

terdapat kontraindikasi. Pengobatan dengan statin digunakan untuk mengurangi 

risiko baik prevensi primer maupun sekunder. Berbagai studi telah membuktikan 

bahwa statin dapat menurunkan komplikasi sebesar 39% (Majid, 2007). 

2.2.9.3 Terapi Farmakologi Angina Pektoris Tidak Stabil (APTS) 

 Anti-angina 

Nitrat dapat menyebabkan vasodilatasi pembuluh vena dan arteriol perifer, 

dengan efek mengurangi preload dan afterload sehingga dapat mengurangi 

kebutuhan oksigen. Nitrat juga menambah suplai oksigen dengan vasodilatasi 

pembuluh koroner dan memperbaiki aliran darah kolateral (Tjay, 2005). Pada 

penderita APTS dalam keadaan akut, nitrogliserin atau ISDN diberikan secara 

sublingual atau melalui infus intravena. Pemberian ISDN intravena di Indonesia 

adalah dengan dosis 1-4 mg/jam. Bila keluhan sudah terkendali dan pasien bebas 

angina selama 24 jam, maka pemberian obat dapat diganti dengan pemberian oral 

(Trisnohadi, 2006). 

Beta blocker dapat menurunkan kebutuhan oksigen jantung dengan cara 

menurunkan frekuensi denyut jantung, tekanan darah dan kontraktilitas. Suplai 

oksigen meningkat karena penurunan frekuensi denyut jantung sehingga perfusi 
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koroner membaik saat diastol (Suyatna, 2007). Pada semua pasien dengan APTS 

harus diberikan beta bloker kecuali ada kontraindikasi. Berbagai macam beta 

bloker seperti propanolol, bisoprolol dan atenolol telah diteliti pada pasien dengan 

APTS yang menunjukkan efektivitas yang sama (Trisnohadi, 2006). 

Antagonis Kalsium  banyak digunakan dalam terapi angina dan memiliki lebih 

sedikit efek samping serius dibandingkan dengan beta bloker. Obat golongan ini 

memblok kanal kalsium di otot polos arterial dan menimbulkan relaksasi dan 

vasodilatasi perifer. Tekanan darah arteri dan frekuensi jantung menurun, begitu 

pula dengan penggunaan oksigen pada saat mengeluarkan tenaga. Selain itu, 

pemasukan darah di perbesar karena vasodilatasi miokard (Tjay, 2005). Pada 

pasien APTS, antagonis kalsium dapat digunakan sebagai tambahan karena efek 

relaksasi terhadap vasospasme pembuluh darah pada angina tak stabil (Tjay, 

2005). 

 Antiplatelet 

Aspirin menghambat sintesis tromboxan A2 di dalam trombosit dan prostasiklin 

(PGI2) di pembuluh darah dengan menghambat secara irreversible enzim 

siklooksigenase. Penghambatan enzim siklooksigenase terjadi karena aspirin 

mengasetilasi enzim tersebut. Aspirin dengan dosis kecil hanya dapat menekan 

pembentukan tromboxan A2, sebagai akibatnya terjadi pengurangan agregasi 

trombosit. Sebagai antitrombotik dosis efektif aspirin 80-320 mg/hari (Dewoto, 

2007). Pada penderita APTS, banyak studi yang membuktikan bahwa aspirin 

dapat mengurangi kematian jantung dan mengurangi infark fatal maupun non 

fatal dari 51% sampai 72% pada pasien angina tak stabil. Oleh karena itu, aspirin 

dianjurkan untuk diberikan dengan dosis awal 160 mg/hari dan dosis selanjutnya 

80-320 mg/hari (Trisnohadi, 2006). 

Clopidogrel merupakan prodrug golongan derivat piridin, yang di dalam hati 

diubah untuk kurang lebih 15% menjadi metabolit thiolnya yang aktif. Zat aktif 

ini setelah diresopsi meningkat dengan pesat dan irreversible dengan reseptor 

trombosit dan menghambat penggumpalannya, yang diinduksi oleh adenosine 

difosfat (ADP) (Tjay, 2005). Pada pasien APTS, clopidogrel dianjurkan untuk 
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pasien yang tidak tahan aspirin. Namun dalam pedoman American College of 

Cardiology (ACC) dan America Heart Association (AHA), clopidogrel juga 

diberikan bersama aspirin paling sedikit 1 bulan sampai 9 bulan. Dosis 

clopidogrel dimulai 300 mg/hari dan selanjutnya 75 mg/hari (Trisnohadi, 2006).  

 Antikoagulan  

Heparin memiliki efek sebagai antikoagulan (anti pembekuan darah). Efek 

antikoagulan heparin timbul karena ikatannya dengan AT-III. AT-III berfungsi 

menghambat protease faktor pembekuan termasuk faktor IIa (thrombin), Xa, dan 

IXa, dengan cara membentuk kompleks yang stabil dengan protease faktor 

pembekuan. Heparin yang terikat dengan AT-III mempercepat pembentukan 

kompleks tersebut sampai 1000 kali. Bila kompleks AT-III protease sudah 

terbentuk, heparin dilepaskan untuk selanjutnya membentuk ikatan baru dengan 

antitrombin. Heparin berat molekul tinggi memiliki afinitas kuat dengan 

antitrombin dan menghambat dengan nyata pembekuan darah. Sedangkan heparin 

berat molekul rendah memiliki efek koagulannya terutama melalui penghambatan 

faktor Xa oleh antitrombin, karena umumnya molekulnya tidak cukup panjang 

untuk mengkatalisis penghambatan trombin (Dewoto, 2007). Pada pasien angina 

tak stabil dapat diberikan low molecular weight heparin (LMWH). Dosis yang 

bisa diberikan 0,6-1,0 U/ml dengan risiko pendarahan yang meningkat pada dosis 

1,8-2 U/ml (Sjaharuddin, 2008). 

Fondaparinux merupakan penghambat factor Xa. Obat ini bekerja dengan 

menghambat secara selektif antitrombin-mediated faktor Xa, menghambat 

pembentukan thrombin tanpa mengganggu molekul thrombin yang sudah ada. 

Diberikan secara subkutan dengan waktu paruh yang mencapai 17 jam sehingga 

dapat diberikan satu kali sehari. Pada penderita angina tak stabil, penggunaan 

fondaparinux sudah diuji melalui OASIS-5 dengan membandingkan bersama 

enoxaparin. Hasil yang didapat adalah pemberian fondaparinux 2,5 mg sehari 

akan menurunkan resiko pendarahan dibandingkan dengan enoksaparin. 

Fondaparinux diberikan selama 5 hari atau sampai keluar dari perawatan 

(Sjaharuddin, 2008). 
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 Antihipertensi 

Angiotensin bekerja sebagai hormon sistemik, hormon lokal jaringan, dan sebagai 

neurohormonal susunan saraf pusat. Penghambat ACE (ACE-I) bekerja dengan 

cara menghambat enzim ACE secara kompetitif melalui ikatan pada active 

catalytic enzym tersebut, dengan demikian akan terjadi hambatan perubahan 

angiotensin I menjadi angiotensin II. Hambatan tersebut selain terjadi pada 

sirkulasi sistemik juga terjadi pada ACE jaringan yang dihasilkan oleh sel-sel 

endotel jantung, ginjal, otak dan kelenjar adrenal. Penghambat ACE juga berperan 

dalam menghambat degradasi bradikinin, yang merupakan vasodilator. Pada 

pasien – pasien dengan disfungsi ventrikel kiri yang tidak dapat bertoleransi 

dengan ACEI, maka dapat dipertimbangkan pemberian ARB. Rekomendasi di 

atas dibuat berdasarkan potensi mereka terhadap manfaat jangka panjang 

(Departemen Kesehatan, 2006). 

 Antidislipidemia 

Tanpa melihat nilai awal kolesterol LDL dan tanpa mempertimbangkan 

modifikasi diet, inhibitor hydroxymethylglutary-coenzyme A reductase (statin) 

harus diberikan pada semua penderita APTS, termasuk mereka yang telah 

menjalani terapi revaskularisasi, jika tidak terdapat indikasi kontra. Terapi statin 

dosis tinggi hendaknya dimulai sebelum pasien keluar rumah sakit, dengan 

sasaran terapi untuk mencapai kadar kolesterol LDL <100 mg/dL Menurunkan 

kadar kolesterol LDL sampai <70 mg/dL mungkin untuk dicapai (PERKI, 2015). 

2.2.9.4 Terapi Farmakologi SKA NSTEMI 

 Anti-angina 

Nitrat pertama kali harus diberikan pada pasien NSTEMI secara sublingual atau 

spray bukal jika pasien mengalami nyeri dada iskemia. Jika nyeri menetap setelah 

diberikan nitrat sublingual 3 kali dengan interval 5 menit, direkomendasikan 

pemberian nitrogliserin intravena (mulai 5-10 mcg/menit). Laju infus dapat 

ditingkatkan 10 mcg/menit tiap 3-5 menit sampai keluhan menghilang atau 

tekanan darah sistolik <100 mmHg. setelah nyeri dada hilang dapat digantikan 
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dengan nitrat oral atau dapat menggantikan nitrogliserin intravena jika pasien 

sudah bebas nyeri selama 12-24 jam (Sjaharuddin, 2008). 

Beta blocker dapat menurunkan kebutuhan oksigen jantung dengan cara 

menurunkan frekuensi denyut jantung, tekanan darah dan kontraktilitas. Suplai 

oksigen meningkat karena penurunan frekuensi denyut jantung sehingga perfusi 

koroner membaik saat diastol (Suyatna, 2007). Pada pasien NSTEMI beta bloker 

diberikan dengan target frekuensi jantung 50-60 kali/menit (Tjay, 2005). 

Antagonis Kalsium pada penderita NSTEMI, dapat menghilangkan keluhan pada 

pasien yang sudah mendapat nitrat dan beta bloker dan juga berguna pada pasien 

dengan kontraindikasi beta bloker (Alwi, 2008). 

Morfin adalah analgetik dan anxiolitik poten yang mempunyai efek 

hemodinamik. Diperlukan monitoring tekanan darah yang seksama. Obat ini 

direkomendasikan pada pasien dengan keluhan menetap atau berulang setelah 

pemberian terapi anti iskemik. Morfin dapat diberikan dengan dosis 2-5 mg 

secara iv bolus. Efek samping seperti hipotensi terutama pada pasien dengan 

kekurangan cairan, mual muntah dan depresi pernafasan kadang-kadang terjadi 

(Departemen Kesehatan, 2006). 

 Antiplatelet / Antitrombotik 

Aspirin sebagai antitrombotik dosis efektif aspirin 80-320 mg/hari (Dewoto, 

2007). Aspirin direkomendasikan pada semua pasien NSTEMI tanpa 

kontraindikasi dengan dosis awal 160-325 mg dan dengan dosis pemeliharaan 75-

100 mg jangka panjang (Alwi, 2006). 

Clopidogrel direkomendasikan pada semua pasien NSTEMI dengan loading dose 

30 mg/hari, dilanjutkan clopidogrel 75 mg/hari (Alwi, 2008). 

 Antikoagulan  

Heparin diberikan pada pasien NSTEMI sebagai terapi antikoagulan. Pada pasien 

NSTEMI, dapat diberikan low molecular weight heparin (LMWH). Dosis yang 

bisa diberikan 0,6-1,0 U/ml dengan risiko pendarahan yang meningkat pada dosis 

1,8-2 U/ml (Sjaharuddin, 2008). 
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Fondaparinux sudah diuji melalui OASIS-5 dengan membandingkan bersama 

enoxaparin pada pasien NSTEMI. Hasil yang didapat adalah pemberian 

fondaparinux 2,5 mg sehari akan menurunkan resiko pendarahan dibandingkan 

dengan enoksaparin. Fondaparinux diberikan selama 5 hari atau sampai keluar 

dari perawatan (Sjaharuddin, 2008). 

 Antihipertensi  

Secara garis besar obat penghambat ACE mempunyai efek kardioprotektif dan 

vaskuloprotektif terhadap Jantung dan Vaskular. Pada jantung ACE-I efeknya 

dapat menurunkan afterload dan preload, menurunkan massa ventrikel kiri, 

menurunkan stimulasi simpatis, serta menyeimbangkan kebutuhan dan suplai 

oksigen. Pada vaskular ACE-I dapat berefek antihipertensi, memperbaiki dan 

kelenturan arterial, memperbaiki fungsi endotel, antitrombogenik langsung, 

antimigrasi dan antiproliferatif terhadap sel otot polos, neutrophil dan sel 

mononuclear, antitrombosit, dan meningkatkan fibrinolisis endogen. Pada pasien-

pasien dengan disfungsi ventrikel kiri yang tidak dapat bertoleransi dengan ACEI, 

maka dapat dipertimbangkan pemberian ARB. Rekomendasi di atas dibuat 

berdasarkan potensi mereka terhadap manfaat jangka panjang (Departemen 

Kesehatan, 2006). 

 Antidislipidemia 

Statin telah menujukkan efek yang menguntungkan pada pasien-pasien dengan 

NSTEMI, terutama terhadap kadar lipid serum. Sebaiknya statin diberikan segera 

setelah onset NSTEMI. Saat ini obat golongan ini mengalami kemajuan yang 

sangat menakjubkan dalam terapi hipolipidemia dalam mengurangi kejadian 

kardiovaskular, karena relatif efektif dan sedikit efek samping serta merupakan 

obat pilihan pertama. Obat golongan ini dikenal juga dengan obat penghambat 

HMGCoA reduktase. HMGCoA reduktase adalah suatu enzym yang dapat 

mengontrol biosintesis kolesterol. Dengan dihambatnya sintesis kolesterol di hati 

dan hal ini akan menurunkan kadar LDL dan kolesterol total serta meningkatkan 

HDL plasma. Statin juga ternyata dapat memperbaiki fungsi endotel, 

menstabilkan plak, mengurangi pembentukan trombus, bersifat anti-inflamasi, 
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dan mengurangi oksidasi lipid. Pemberian statin sebaiknya dimulai lebih awal 

sebelum pulang dari rumah sakit. Pasien dengan kadar LDL normal (kolesterol 

LDL 100 mg/dl) tetapi kadar HDL rendah, lebih baik diterapi dengan fibrat. 

Statin sebaiknya diteruskan untuk mendapatkan keuntungan terhadap 

kelangsungan hidup jangka panjang (Departemen Kesehatan, 2006). 

2.2.9.5 Terapi Farmakologi SKA STEMI 

 Anti-angina 

Nitrat dapat diberikan pada penderita STEMI di ruang gawat darurat. Dapat 

diberikan nitrogliserin dengan dosis 0,4 mg dan dapat diberikan sampai 3 dosis 

dengan interval 5 menit (Alwi, 2006). 

Beta blocker dapat diberikan pada penderita STEMI ketika berada di ruang 

emergensi jika morfin tidak berhasil mengurangi nyeri dada. Pemberian beta 

bloker secara intravena mungkin efektif (Alwi, 2006). 

Morfin dapat diberikan dengan dosis 2-5 mg secara iv bolus. adalah analgetik dan 

anxiolitik poten yang mempunyai efek hemodinamik. Diperlukan monitoring 

tekanan darah yang seksama. Obat ini direkomendasikan pada pasien dengan 

keluhan menetap atau berulang setelah pemberian terapi anti iskemik. Efek 

samping seperti hipotensi terutama pada pasien dengan kekurangan cairan, mual 

muntah dan depresi pernafasan kadang-kadang terjadi (Departemen Kesehatan, 

2006). 

 Fibrinolitik 

Terapi fibrinolitik bermanfaat pada pasien STEMI. Terapi ini digunakan ketika 

sudah terjadi full clot (sumbatan menyeluruh) untuk melarutkan trombus yang 

telah menyumbat arteri koroner. Pemberian terapi fibrinolitik diberikan <12 jam 

dari onset gejala yang timbul yakni dengan timbulnya gejala iskemia dengan 

elevasi segmen ST. Terapi ini dapat bekerja dengan cara mengubah plasminogen 

menjadi plasmin, suatu enzim yang dapat menguraikan fibrin. Fibrin merupakan 

suatu zat pengikat dari gumpalan darah. Bila terapi diberikan tepat pada 

waktunya, yakni dalam jam pertama setelah timbulnya gejala, obat-obat ini dapat 
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membatasi luasnya infark dan kerusakan otot jantung sehingga memperbaiki 

prognosa penyakit. Streptokinase adalah protein yang dibuat dari filtrate kultur 

Streptococcus β-hemoliticus memiliki daya fibrinolisis dengan jalan membentuk 

kompleks dengan plasminogen yang mengubahnya menjadi plasmin (Dewoto, 

2008). 

 Antiplatelet / Antitrombotik 

Aspirin merupakan tatalaksana dasar pasien yang dicurigai STEMI dan efektif 

pada spectrum sindrom koroner akut. Inhibisi cepat siklooksigenase trombosit 

yang dilanjutkan reduksi kadar tromboxan A2 dicapai dengan absorbs aspirin 

bukal dengan dosis 160-325 mg di ruang emergensi. Selanjutnya aspirin diberikan 

oral dengan dosis 75-162 mg (Alwi, 2006).  

Clopidogrel dengan dosis 75 mg/hari PO harus diberikan bersama aspirin pada 

pasien STEMI tanpa melihat apakah pasien tersebut menjalani reperfusi dengan 

terapi fibrinolitik atau tidak. Terapi dilanjutkan sekurang-kurangnya 14 hari 

(Alwi, 2006). 

 Antikoagulan dapat diberikan pada penderita STEMI untuk mencegah 

perkembangan klot/sumbatan yang berlebih yang dapat memblok pembuluh 

koroner. Heparin merupakan antikoagulan yang dapat diberikan pada penderita 

STEMI. Heparin yang dapat diberikan adalah UFH dengan dosis awal intravena 

60 U/kg (maksimum 4000 U) dan mencapai target 1,5-2 nilai kontrol aPTT. 

Fondaparinux merupakan salah satu terapi antikoagulan yang banyak digunakan. 

Obat ini merupakan penghambat faktor Xa. Aktivitas antitrombotik fondaparinux 

adalah menghasilkan antitrombin III (ATIII) yang dimediasi oleh inhibitor 

selektif faktor Xa. Dengan demikian dapat mengganggu aliran koagulasi darah 

dan menghambat pembentukan trombin dan perkembangan trombus tanpa 

mengganggu molekul trombin yang sudah ada. Dapat diberikan fondaparinux 

dosis awal 2,5 mg intravena dilanjutkan dengan subkutan 2,5 mg/hari (Alwi, 

2008). 
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 Antihipertensi  

Inhibitor angiotensin converting enzyme (ACE) berguna dalam mengurangi 

remodeling dan menurunkan angka kematian penderita pascainfark-miokard yang 

disertai gangguan fungsi sistolik jantung, dengan atau tanpa gagal jantung klinis. 

Angiotensin bekerja sebagai hormon sistemik, hormon lokal jaringan, dan sebagai 

neurohormonal susunan saraf pusat. Penghambat ACE (ACE-I) bekerja dengan 

cara menghambat enzim ACE secara kompetitif melalui ikatan pada active 

catalytic enzym tersebut, dengan demikian akan terjadi hambatan perubahan 

angiotensin I menjadi angiotensin II. Hambatan tersebut selain terjadi pada 

sirkulasi sistemik juga terjadi pada ACE jaringan yang dihasilkan oleh sel-sel 

endotel jantung, ginjal, otak dan kelenjar adrenal. Penghambat ACE juga berperan 

dalam menghambat degradasi bradikinin, yang merupakan vasodilator. Pada 

pasien – pasien dengan disfungsi ventrikel kiri yang tidak dapat bertoleransi 

dengan ACEI, maka dapat dipertimbangkan pemberian ARB. Rekomendasi di 

atas dibuat berdasarkan potensi mereka terhadap manfaat jangka panjang (PERKI, 

2015). 

 Antidislipidemia  

Penelitian-penelitian yang telah dipublikasikan mengkonfirmasikan, adanya 

hubungan antara dislipidemia atau tingginya kolesterol darah dan penyakit 

jantung koroner. Selain menurunkan kadar kolesterol, statin juga ternyata dapat 

memperbaiki fungsi endotel (RICIFE trial), menstabilkan plak, mengurangi 

pembentukan trombus, bersifat anti-inflamasi, dan mengurangi oksidasi lipid 

(pleotrophic effect). Terdapat banyak bukti bahwa terapi penurunan kolesterol 

pada pasien-pasien dengan kadar kolesterol rata-rata atau tinggi setelah IMA akan 

menurunkan kejadian-kejadian vaskular dan kematian. Dan penelitian juga 

membuktikan penurunan kadar lemak atau kolesterol secara agresif oleh obat 

golongan statin sangat bermanfaat dalam menekan atau mengurangi kejadian-

kejadian koroner akut. Dilaporkan juga, pemberian statin sesudah serangan SKA 

ternyata dapat mengurangi lesi aterosklerosis telah diteliti secara quantitative 

coronary angiography, disamping perbaikan gejala klinisnya. Diperkirakan 
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dengan pemberian statin secara dini sesudah serangan jantung dapat mengurangi 

kemungkinan pembentukan lesi baru, mengurangi kemungkinan progresi menjadi 

oklusi. Studi MIRACL juga membuktikan manfaat pemberian dini atorvastatin 80 

mg pada pasien SKA, dapat mencegah rekurensi serangan iskemik (Departemen 

Kesehatan, 2006). 

Tabel II.8 Terapi Farmakologi pada Angina Pektoris dan Sindrom Koroner Akut 

(Departemen Kesehatan, 2006; PERKI, 2015) 

Jenis PJK Terapi yang diberikan 

Angina Pektoris 

Stabil 

 Anti-angina : Nitrogliserin, ISDN 

 Antiplatelet : Aspirin, clopidogrel 

 Antihipertensi : ACE Inhibitor atau ARB 

 Antidislipidemia : Golongan statin 

Angina Pektoris 

Tidak Stabil dan 

SKA NSTEMI 

 Anti-angina : Nitrat, Penyekat beta dan CCB 

 Antiplatelet : Aspirin, Clopidogrel 

 Antikoagulan : Heparin, Fondaparinux 

 Antihipertensi : ACE Inhibitor dan ARB 

 Antidislipidemia : Golongan statin 

SKA STEMI  Anti-angina : Nitrat, Penyekat beta, dan Morfin 

 Fibrinolitik : Streptokinase 

 Antiplatelet / Antitrombotik : Aspirin, Clopidogrel 

 Antikoagulan : Heparin, Fondaparinux 

 Antihipertensi : ACE Inhibitor, ARB 

 Antidislipidemia : Golongan Statin 

 

2.2.9.6 Terapi Non-Farmakologi PJK 

Pencegahan harus dilakukan sebisa mungkin dengan cara mengendalikan 

faktor-faktor risiko dari PJK. Pengendalian dapat dilakukan dengan cara misalnya 

berhenti merokok, menjaga berat badan tetap normal, olahraga teratur, mengatur pola 

makan (mengkonsumsi makanan dengan kadar kolesterol rendah atau lemak dengan 

saturasi rendah), mengontrol tekanan darah, dan mengontrol gula darah. Oleh karena 

itu, mengenal faktor-faktor risiko merupakan langkah yang penting dalam usaha 

pencegahan PJK, baik pencegahan primer maupun sekunder. Pencegahan primer 

lebih ditujukan pada mereka yang sehat namun mempunyai risiko tinggi, sedangkan 
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pencegahan sekunder merupakan suatu upaya untuk mencegah memburuknya 

penyakit yang secara klinis telah diderita (Anwar, 2004). 

2.3 Tinjauan tentang Isosorbide Dinitrate (ISDN) pada PJK 

2.3.1 Struktur Kimia 

 

Gambar 2.4 Rumus Struktur ISDN (Katzung, 2010) 

Isosorbide dinitrate (ISDN) memiliki nama kimia 1,4:3,6-dianhydro-D-

glucitol 2,5-dinitrate. Rumus molekul dari isosorbide dinitrat adalah C6H8N208 

dengan berat molekul 236,14. Agen dalam golongan nitrat merupakan ester asam 

nitrat dan nitrat polialkohol. Salah satu kelebihan dari ISDN dibanding preparat nitrat 

lainnya adalah bentuknya yang stabil, karena ISDN merupakan bentuk prodrug di 

mana ISDN akan dikonversi menjadi isosorbid 5-mononitrat yang merupakan 

metabolit aktif. Dibuatnya senyawa prodrug tersebut bertujuan untuk melindungi 

metabolit aktif yang tidak tahan terhadap asam lambung. Semua agen nitrat yang aktif 

secara terapeutik memiliki mekanisme kerja dan toksisitas yang sama. Oleh karena 

itu, faktor farmakokinetik menjadi faktor penentu dalam memilih obat dan jenis terapi 

ketika menggunakan nitrat (Katzung, 2010).  

2.3.2  Indikasi 

Preparat nitrat organik efektif pada pasien IMA dan PJK yang digunakan 

sebagai pengobatan profilaksis serangan angina pektoris (nyeri dada). Mekanisme 

dari aksi nitrat yang berhubungan dengan indikasi secara klinik adalah menurunkan 

penggunaan oksigen miokard, menurunkan dimensi LV atau left ventricular, 
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menurunkan tekanan sistolik, meningkatkan suplai darah koroner, dilatasi arteri 

koroner epikardial, memperbaiki fungsi endotel di koroner, dan dilatasi koroner 

kolateral (Frishman, 2003). 

Isosorbid dinitrat lebih bermanfaat untuk tujuan pencegahan serangan angina, 

untuk tujuan ini isosorbid dinitrat dalam bentuk long acting atau kerja diperpanjang 

lebih disukai. Pertama, nitrat meredakan angina pektoris dengan menginduksi 

relaksasi otot polos vaskular perifer, sehingga ada pelebaran arteri dan vena. Hal ini 

mengurangi aliran balik vena ke jantung (mengurangi preload), yang pada gilirannya 

menyebabkan tuntutan penurunan oksigen pada jantung. Kedua, nitrat meningkatkan 

pasokan oksigen miokard dengan dilatasi arteri koroner besar dan mendistribusikan 

aliran darah, meningkatkan suplai oksigen ke daerah iskemik. Senyawa nitrat bekerja 

langsung merelaksasi otot polos pembuluh vena tanpa bergantung pada sistem 

persarafan miokardium. Dilatasi vena menyebabkan aliran balik vena berkurang 

sehingga mengurangi beban hulu jantung. 

2.3.3  Mekanisme Kerja 

Turunan nitrat memiliki kerja utama pada pembuluh vena. Mula-mula turunan 

ini membentuk radikal bebas nitro oksida (NO) reaktif kemudian berinteraksi dan 

mereduksi gugus SH enzim guanilat siklase sehingga enzim menjadi aktif. 

Pengaktifan enzim merangsang siklik guanosin-3’,5’-monofosfat-dependent protein 

kinase (cGMP) sehingga terjadi defosforilasi rantai miosin, sehingga menimbulkan 

efek vasodilatasi (Siswandono, 2000). 

2.3.4  Farmakokinetik 

Terjadi metabolisme lintas pertama oleh hati (first pass metabolism) pada obat 

nitrat organik yang biasa digunakan secara oral (nitrogliserin dan ISDN). Hal tersebut 

menyebabkan bioavailabilitas obatnya sangat rendah, yaitu < 10-20% (Syamsudin, 

2011). Hati mengandung nitrat organik reduktase berkapasitas tinggi yang mampu 

memindahkan gugus nitrat dari molekul induknya secara bertahap sehingga 

menginaktivasi obat. Karena alasan inilah pemberian nitrat organik melalui oral 
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membutuhkan dosis yang jauh lebih tinggi daripada pemberian sublingual (Katzung, 

2010). 

Pada rute peroral, nitrat organik memiliki durasi kerja obat yang lama dan 

kadar obat yang cukup dapat mempertahankan konsentrasi sistemik obat induk 

beserta metabolik aktif dalam darah (Katzung, 2010). Pada rute sublingual, nitrat 

organik tidak mengalami metabolisme lintas pertama oleh hati (Syamsudin, 2011), 

sehingga memiliki mula kerja cepat dan durasi kerja yang singkat yaitu sekitar 15-30 

menit. Karena semakin cepat obat mencapai konsentrasi terapeutik dalam sistemik, 

maka semakin cepat pula obat tereliminasi dari tubuh (Shargel, 2005). ISDN 

dikonversi menjadi 2 metabolit aktif, yaitu 2-isosorbid mononitrat dan 5-isosorbid 

mononitrat. Bioavailabilitas dari isosorbid mononitrat bernilai 100%. Diekskresi 

melalui urin dan feses (Katzung, 2010). 

Tabel II.9 Farmakokinetik ISDN (Frishman, 2003; Abrams et al., 2011) 

 ISDN 

Bioavailabilitas Oral : 20-25 % 

Sublingual : 40-50 % 

Mula Kerja Obat Oral : 15-45 menit 

Sublingual : 3-5 menit 

Waktu paruh 30-60 menit 

Durasi Kerja Obat Oral : 2-6 jam 

Sublingual : 45-120 menit 

Metabolit 2-ISMN, 5-ISMN 

Plasma level Rendah 

Formulasi IV, Sublingual, oral, oral sustained release 

2.3.5  Farmakodinamik 

Secara invitro, nitrat organik merupakan prodrug yaitu menjadi aktif setelah 

dimetabolisme dan mengeluarkan nitrogen monoksida (Gunawan, 2008). Mekanisme 

molekul seluruh obat nitrovasodilator sama dan terjadi karena pelepasan nitro oksida 

(NO). NO adalah suatu molekul volatile (mudah menguap) yang mudah menembus 

membrane sel dan mampu menstimulus guanil siklase (Syamsudin, 2011). Nitrogen 

monoksida menyebabkan aktivasi guanil siklase dan peningkatan cGMP, yang 

merupakan langkah pertama dalam proses relaksasi otot polos. Produksi 

prostaglandin E atau prostasiklin dan hiperpolarisasi membran mungkin juga 

berperan dalam tahap tersebut. Sel-sel otot halus arteri dan vena dapat menurunkan 
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preload jantung. Hal ini dapat mengurangi ventrikel kiri dan kanan serta tekanan 

ventrikel diastolik akhir, sehingga ketegangan dinding ventrikel menjadi berkurang 

dan konsumsi oksigen oleh miokardium juga berkurang (Martin, 2009). 

2.3.6  Dosis, Rute dan Bentuk Sediaan ISDN di Indonesia 

Pada angina, isosorbid dinitrat diberikan secara sublingual atau spray dengan 

dosis 2,5 mg-10 mg untuk menghilangkan serangan akut. Untuk maintenance jangka 

panjang, isosorbid dinitrat diberikan secara oral dengan dosis 20 mg-120 mg sehari 

dalam dosis terbagi sesuai dengan kebutuhan pasien. Untuk menghindari efek 

samping, peningkatan dosis harus dilakukan secara bertahap sampai mencapai dosis 

maksimalnya yaitu 240 mg sehari dalam dosis terbagi. Isosorbid dinitrat dapat 

diberikan melalui infus intravena pada kondisi angina tidak stabil dan dosis dititrasi 

sesuai dengan respon pasien dalam kisaran dosis 2-12 mg/jam, namun pada beberapa 

pasien mungkin diperlukan sampai mencapai dosis maksimal 20 mg/jam (Sweetman, 

2009). 

Jika diinginkan untuk memberikan efek terapi dengan mula kerja yang cepat, 

maka digunakan nitrat organik dalam formula kerja cepat seperti preparat sublingual. 

Tablet sublingual digunakan sebagai profilaksis jangka pendek, yaitu misalnya 

sebelum melakukan aktivitas (Gunawan, 2008). ISDN tablet sublingual diberikan 

pada pasien dengan nyeri dada yang masih berlangsung saat tiba di ruangan gawat 

darurat. Jika nyeri dada tidak hilang dalam satu kali pemberian, dapat diulang setiap 5 

menit sampai maksimal 3 kali. ISDN intravena diberikan pada pasien yang tidak 

responsif dengan terapi tiga dosis ISDN sublingual (Tedjakusuma, 2010). 

Isosorbid dinitrat tersedia dalam bentuk tablet sublingual, oral, transdermal 

dan injeksi intravena. Sediaan ISDN yang memiliki absorbsi lambat meliputi bentuk 

oral dan sediaan transdermal. Formulasi ini terbukti dapat mempertahankan 

konsentrasi nitrat organik dalam darah, tapi tidak menyebabkan adanya toleransi. 

Pada penggunaan ISDN secara sublingual memiliki mula kerja yang cepat tapi efek 

hemodinamiknya juga cepat menghilang. Begitu juga dengan sediaan intravena, mula 

kerjanya cepat hanya beberapa menit (Katzung, 2001). Ada beberapa macam nama 
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generik, nama paten serta bentuk sediaan dari ISDN yang beredar di Indonesia seperti 

yang terdaftar dalam MIMS edisi 16, antara lain : 

Tabel II.10 Nama Dagang, Bentuk Sediaan, dan Kandungan ISDN (MIMS, 2015) 

Nama Paten Nama Generik Bentuk Sediaan 

Cedocard Isosorbid dinitrat Tablet 10 mg, 20 mg, 5 mg; injeksi 1 mg/10 ml 

Farsorbid Isosorbid dinitrat Tablet 10 mg; sublingual 5 mg; injeksi 10 mg/10 ml 

Isorbid  Isosorbid dinitrat Tablet 5 mg; injeksi 10 mg/10 ml; sublingual 5 mg 

 

2.3.7  Interaksi Obat 

 α – blocker dan nitrat 

Jika α-blocker diberikan bersama dengan nitrat maka akan meningkatkan efek 

hipotensi. Contoh α-blocker yaitu prazosin. Meskipun interaksi yang terjadi tidak 

spesifik pada α-blocker, efek hipotensi akan meningkat apabila pasien juga 

mendapatkan obat yang dapat menurunkan tekanan darah. Jika pada pasien gagal 

jantung yang diberikan adalah prazosin, diuretik kuat atau vasodilator lainnya, 

maka akan menurunkan pengisian tekanan ventrikel kiri terkait dengan penurunan 

cardiac output dan tekanan darah. Sehingga memperhatikan dosis awal prazosin 

yang dapat direkomendasikan diikuti dengan meningkatkan dosis secara bertahap 

sangat penting pada pasien tersebut (Baxter, 2010). 

 Antagonis kanal kalsium dan nitrat 

Penggunaan antagonis kanal kalsium dan nitrat dapat meningkatkan efek 

hipotensi. Misalnya amlodipin, diltiazem, nifedipin dan verapamil menunjukkan 

penggunaan bersama dengan nitrat kerja panjang memiliki efek additive sehingga 

meningkatkan efek hipotensi dan pingsan. Agar mengurangi efek tersebut, dosis 

nitrat sebaiknya diturunkan secara bertahap (Baxter, 2010). 

2.3.8 Efek Samping 

Efek samping yang sering dilaporkan pada penggunaan ISDN, yaitu sakit 

kepala, pusing, takikardia, dan penurunan tekanan darah yang drastis/hipotensi. 

Sebanyak 20-30% pasien yang mendapat nitrat kerja panjang tidak dapat 
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mentoleransi sakit kepala yang dirasakannya (Frishman, 2003). Penggunaan ISDN 

dengan dosis tinggi dapat menyebabkan hipotensi, takikardia, flushing (kemerahan), 

diaphoresis (keringat berlebihan), sakit kepala, jantung berdebar. Gangguan 

penglihatan, mual, muntah, kebingungan, dispnea (sesak nafas) (Louis, 2001). 

Hipotensi terjadi karena perfusi darah yang tidak memadai, dan paling sering 

terjadi pada hipotensi postural. Hipotensi postural ditandai dengan gejala yaitu 

tekanan darah rendah pada posisi berdiri, sakit kepala, penglihatan kabur, pusing dan 

sinkop (pingsan) (Lee, 2006). Berdasarkan penelitian, setelah pemberian ISDN rute 

sublingual terjadi penurunan tekanan darah yang signifikan yaitu sistol 129±16 

menjadi 104±8 mmHg dan diastol 58±7 menjadi 50±7 mmHg (Hu Peng et al., 2010). 

Sedangkan dalam penelitian lain menyebutkan penurunan tekanan darah arteri 

sebanyak 20,1% dan 10% pasien mengalami sakit kepala (Guerra, 2001). 
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