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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Infark Miokard Akut (IMA) adalah penyakit jantung yang terjadi karena 

kematian jaringan otot jantung atau nekrosis yang diawali dengan iskemik. Infark 

miokard merupakan salah satu manifestasi akut dari penyakit jantung koroner yang 

berhubungan dengan arterosklerosis. Infark miokard yang merupakan hasil dari 

penyakit jantung koroner, yang mana obstruksi aliran darah karena plak arteri 

koroner atau mekanisme yang menghalanginya (misalnya spasm of plaquefree 

arteries). Plak selalu disebabkan oleh aterosklerosis (Mendis et al., 2010). IMA 

adalah kondisi dimana tidak mencukupinya pemasokan darah dan oksigen ke 

miokardium karena adanya trombus yang menyumbat arteri koroner yang 

mengakibatkan nekrosis miokard (Fauci et al., 2010). 

Cardiovascular Disease adalah penyebab kematian no. 1 di dunia, lebih 

banyak orang yang meninggal setiap tahunnya karena penyakit kardiovaskular 

daripada penyakit lainnya. Diperkirakan 17,5 juta orang meninggal karena  

penyakit kardiovaskular pada tahun 2012, mewakili 31% dari seluruh kematian di 

dunia. Dari kematian ini, diperkirakan 7,4 juta adalah karena penyakit jantung 

koroner dan 6,7 juta adalah akibat stroke. Penyakit jantung koroner merupakan 

penyakit kardiovaskular yang berkaitan dengan pembuluh darah yang mengangkut 

suplai oksigen ke jantung (WHO, 2016). IMA merupakan salah satu dari lima 

manifestasi akut penyakit jantung koroner, yaitu angina pektoris stabil, angina 

pektoris tidak stabil, infark miokard, gagal jantung dan henti jantung (Mendis et al., 

2010). Menurut data American Heart Association (AHA) ada 81,1 juta kasus 

penyakit jantung diseluruh dunia, diantaranya sebanyak 17,6 juta kasus penyakit 

jantung koroner adalah manifestasi IMA. Laporan American Heart Association 

tahun 2010 kasus IMA terjadi 8,5 juta. Terhitung sebanyak 7,2 juta (12,2%) 

kematian terjadi akibat penyakit ini di seluruh dunia. IMA merupakan penyebab 

kematian nomor dua pada negara berpenghasilan rendah, dengan angka mortalitas 

2,4 juta (9,4%). Di  Indonesia pada tahun 2002, penyakit IMA merupakan penyebab
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kematian pertama, dengan angka mortalitas 220.000 (14%). Direktorat Jendral 

Pelayanan Medik Indonesia meneliti pada tahun 2007, jumlah pasien penyakit 

jantung yang menjalani rawat inap dan rawat jalan di Rumah Sakit di Indonesia ada 

239.548 jiwa. Kasus terbanyak adalah penyakit jantung iskemik (110.183 kasus). 

Case Fatality Rate (CFR) tertinggi terjadi pada IMA (13,49%) dan kemudian 

diikuti oleh gagal jantung (13,42%) dan penyakit jantung lainnya (13,37%) 

(Budiman dkk, 2015). Berdasarkan Riskesdas tahun 2014 menunjukkan bahwa 

prevalensi penyakit jantung koroner berdasarkan pernah diagnosis dokter di 

Indonesia pada tahun 2013 sebesar 0,5 persen, sedangkan berdasarkan diagnosis 

dokter atau gejala sebesar 0,13 persen (Info datin, 2014). 

Secara etiologi, IMA disebabkan adanya thrombus arteri koroner akibat dari 

pecahnya plak arterosklerosis pada aliran darah sehingga memblokir aliran tersebut 

yang mana dapat mengakibatkan berkurangnya suplai oksigen dan darah ke 

miokard hingga menyebabkan terjadinya iskemik miokard (Fauci et al., 2010). 

Faktor-faktor yang mendukung terjadinya plak arterosklerosis yakni umur, jenis 

kelamin, hipertensi, hiperlipidemia, obesitas, merokok, diabetes melitus, riwayat 

keluarga, dan alkohol (Aaronson et al., 2013). 

Plak koroner yang rawan pecah biasanya kecil dan non-obstruktif, kaya akan 

lipid yang ditutupi fibrosa cap, serta berisi makrofag dan limfosit T yang dapat 

melemahkan fibrosa cap sehingga plak mudah robek atau mengikis. Pecahnya plak 

membuat kolagen subendotel terpapar sehingga mengaktivasi platelet dan 

menyebabkan agregasi. Kadar kotekolamin memuncak meningkatkan 

aggregabilitas platelet, tonus pembuluh darah, denyut jantung dan tekanan darah, 

dapat memicu plak pecah dan thrombosis (Aaronson et al., 2013). Rasa sakit dan 

kecemasan terkait dengan IMA mengaktifkan SNS (Sympathetic Nervous System), 

yang menyebabkan vasokontriksi sistemik dan stimulasi jantung. Sedangkan 

aktivasi SNS membantu menjaga tekanan arteri, yang mana juga menyebabkan 

peningkatan yang besar dalam permintaan oksigen miokard yang dapat 

menyebabkan hipoksia miokard yang lebih besar, memperluas wilayah infark, 

memicu aritmia dan selanjutnya bias merusak fungsi jantung (Rozanski et al., 

1999). Aktivasi dari SNS setelah iskemia miokard merupakan mekanisme 
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kompensasi untuk meningkatkan atau mempertahankan cardiac output dan tekanan 

darah pada saat gangguan fungsi ventrikel (Karakas and Koenig, 2013). 

Gejala klinis dari IMA yakni nyeri dada substernal yang terus menerus, rasa 

nyeri menyebar ke lengan kiri. Rasa nyeri juga bisa menyebar ke leher, rahang, 

bahu, punggung, lengan kanan dan epigastrium. Selain itu, gejala lainnya seperti 

pusing, jantung berdebar serta mual dan muntah (Christofferson, 2009). 

Tujuan terapi pada pasien IMA yaitu untuk menurunkan resiko kematian, 

mencegah perluasan infark, mencegah terjadinya komplikasi, meningkatkan 

kualitas hidup pasien. Adapun terapi farmakologi yang diberikan pada IMA antara 

lain oksigen, nitrat, fibrinolitik, antikoagulan, antiplatelet, beta blocker, statin dan 

Calcium Channel Blocker (Dipiro et al., 2015). 

Beta blocker merupakan obat yang memiliki beberapa aksi kerja pada 

jantung. β1-reseptor adrenergik dapat memperlambat denyut jantung, mengurangi 

kontraktilitas miokard, dan menurun tekanan darah sistemik. Pada infark miokard 

akut, dimana keadaan pemasokan oksigen berkurang pada bagian jantung yang 

terkena infark, efek beta bloker tersebut bermanfaat karena dapat mengurangi beban 

kerja miokard dan kebutuhan akan oksigen. Selain itu juga, beta bloker dapat 

mengurangi resiko artimia ventrikel, yang mana merupakan penyebab utama pada 

kematian IMA (Anonim, 2005). Salah satu obat yang termasuk dalam golongan 

beta blocker adalah bisoprolol.  

Bisoprolol merupakan antagonis selektif-β1 bersifat kardioselektif. 

Bisoprolol mengurangi aktivitas otot jantung, sehingga mengurangi kebutuhan 

oksigen dan nutrisi. Pengobatan pada pasien setelah IMA dengan menggunakan 

beta blocker (bisoprolol) akan lebih efektif apabila dikombinasikan dengan Renin 

Angiotensin System Inhibitors (ACE Inhibitor atau ARB) daripada hanya 

menggunakan RAS-I secara tunggal (Konishi et al., 2011). Efek hipotensi dari 

bisoprolol dan ramipril pada pasien hipertensi dengan CAD (Coroner Artery 

Disease), gagal jantung dan type 2 DM dengan regresi hipertropi ventrikel kiri, 

menurunkan angka serangan angina pectoris (Nikoghosyan and Hamazaspyan, 

2015). Bisoprolol dapat mengurangi tiga kali lipat kematian jantung dan infark 

miokard pada pasien beresiko tinggi setelah bedah major vascular (Poldermans et 

al., 2001). Pemberian bisoprolol oral dengan dosis rendah pada pasien dengan 
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NSTEMI dalam waktu 4 jam pemberian dapat melindungi dan mengurangi Major 

Adverse Cardiovascular Events (MACE) rawat inap (Maclean et al., 2015). Pada 

protokol The Lower Austrian Myocardium Infarction Network, direkomendasikan 

pengobatan dengan pemberian bisoprolol 2,5 mg secara oral dalam waktu 30 menit 

setelah EKG pertama atau 24 jam setelah infark miokard akut (beta blocker 

tertunda). Pemberian beta blocker secara segera dalam keadaan darurat 

dimungkinkan dikaitkan dengan pengurangan semua penyebab dan mortalitas 

kardiovaskular pada pasien STEMI. Pemberian beta blocker secara segera lebih 

baik atau unggul dibandingkan pemberian beta blocker tertunda pada pasien 

STEMI. Pemberian beta blocker ini menjadi bagian penting baik pada saat 

perawatan darurat pasien serta saat keluar rumah sakit (Hirschl et al., 2013). 

Berdasarkan penjelasan diatas perlu dilakukannya studi penggunaan obat 

bisoprolol pada pasien IMA di Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo karena rumah 

sakit tersebut merupakan salah satu rumah sakit terbesar dan ternama di Sidoarjo. 

Diharapkan prevalensi terjadinya IMA di rumah sakit tersebut dapat memenuhi 

sampel yang diperlukan untuk dilakukannya studi penelitian ini. 

1.2. Rumusan Masalah 

Bagaimana pola penggunaan bisoprolol pada pasien IMA? 

1.3. Tujuan Penelitian 

1.3.1. Tujuan Umum 

Mengetahui pola terapi pada IMA di Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo. 

1.3.2. Tujuan Khusus 

Mengetahui pola terapi bisoprolol di Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo 

terkait dengan dosis, rute, frekuensi dan aturan penggunaan yang diberikan 

pada pasien IMA. 

1.4. Manfaat Penelitian 

1. Mengetahui pola penggunaan dan penatalaksanaan terapi bisoprolol pada 

pasien IMA di Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo 

2. Memberikan informasi tentang pola penggunaan bisoprolol pada terapi IMA 

dalam upaya peningkatan mutu pelayanan kepada pasien. 
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3. Sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi pengambil keputusan baik 

klinisi maupun farmasis terutama berkaitan dengan pelayanan farmasi klinik
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