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BAB III  

KERANGKA KONSEPTUAL 

3.1 Uraian Kerangka Konseptual 

Infark miokard akut terjadi karena kematian jaringan otot atau nekrosis yang 

diawali dengan iskemik karena adanya obstruksi pada pembuluh darah yang 

disebabkan oleh plak aterosklerosis. Plak ditandai dengan terjadinya peradangan 

pada pembuluh darah vaskuler di lokasi plak berada. Ditempat tersebut 

kemungkinan terjadi ruptur, pecah atau hancurnya plak trombosis atau platelet. 

Pecahnya atau ruptur plak pada pembuluh darah biasanya menyebabkan iskemik 

yang berujung pada terjadinya infark miokard akut (Mendis 2010). Terdapat 

beberapa faktor yang mendukung terjadinya plak aterosklerosis, ada faktor yang 

dapat diubah dan ada faktor yang tidak dapat diubah. Faktor yang dapat diubah, 

yaitu hipertensi, hiperlipidemia, obesitas, merokok, alkohol, gangguan toleransi 

glukosa dan diet tinggi lemak jenuh, kolestrol dan kalori, hiperurisemia, dan faktor 

psikis (stress dan tingkah laku). Faktor yang tidak dapat diubah, yaitu usia, jenis 

kelamin, ras, dan riwayat keluarga (Aaronson et al., 2013). 

Tujuan terapi pada pasien IMA, yaitu menurunkan resiko kematian, 

mencegah perluasan infark, mencegah terjadinya komplikasi, meningkatkan 

kualitas hidup pasien. Terapi farmakologi yang diberikan pada IMA adalah 

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

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

Pada penelitian studi penggunaan obat pada terapi IMA difokuskan pada 

penggunaan obat golongan beta blocker khususnya bisoprolol. Selain manfaat 

bisoprolol pada terapi IMA, terdapat masalah terkait obat yang perlu diperhatikan, 

seperti: adanya efek samping, dosis penggunaan, dan kemungkinan terjadinya 

interaksi dengan obat lain. Pada akhir penelitian ini diharapkan dapat diketahui pola 

penggunaan obat pada terapi IMA yang tepat dan sesuai dengan pedoman terapi 

berdasarkan literatur yang sudah ada. 
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3.2 Bagan Alir Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etiologi & Faktor 

Resiko 
Faktor Resiko yang dapat 

diubah: hipertensi, 

hiperlipid, obesitas, 

merokok, alkohol, dll. 

Faktor Resiko yang 

tidak dapat diubah: 

usia, jenis kelamin, 

ras, dan riwayat 

keluarga 
Arterosklerosis 

Ruptur plak 

Trombosis koroner  

Oklusi koroner 

Suplai O2 & 

darah miokard ↓ 
Iskemik miokard 

Nekrosis miokard 

Infark Miokard Akut 

Terapi Farmakologi 

 Oksigen 

 Fibrinolitik 

 Antiplatelet 

 Antikoagulan 

 Beta blocker 

 Statin 

 Nitrat 

 Calcium Channel 

Blocker 

STEMI NSTEMI 

Terapi Farmakologi 

 Oksigen 

 Antiplatelet 

 Antikoagulan 

 Beta blocker 

 Nitrat 

 Calcium Channel 

Blocker 

Faktor Pasien: 

Umur, faktor resiko, EKG, data 

klinik, dan data laboratorium 

 

Faktor obat: 

Jenis obat, 

dosis, 

cara/aturan 

pemakaian, 

interaksi 

obat, dan 

efek samping 

 

Studi penggunaan obat 

bisoprolol 

Gambar 3. 1 Kerangka konseptual 

 

Nyeri dada,  

sesak napas, 

tekanan darah 

meningkat, 

takikardi, cemas, 

mual dan muntah 

 

Beta blocker 

SNS 
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3.3 Kerangka Operasional Terapi pada Pasien IMA 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 2 Kerangka operasional 

Pasien IMA MRS di Instalasi  

Rawat Inap RSUD Sidoarjo pada 

Periode Januari 2016 – Juni 2016 

 

RMK Pasien IMA yang 

mendapatkan terapi bisoprolol 

Analisis Data 

Studi Penggunaan Obat : 

 Dosis 

 Rute pemberian 

 Frekuensi pemberian 

 Cara/aturan penggunaan 

Data Inklusi 

Pasien dengan diagnosis IMA dan 

mendapatkan terapi bisoprolol di Instalasi 

Rawat Inap RSUD Sidoarjo 

Data Eksklusi 

- Pasien dengan diagnosis 

IMA yang mendapatkan 

terapi Bisoprolol dengan 

data RMK tidak lengkap 

Data RMK tidak 

diambil 

Pencatatan : 

- Data klinik dan data laboratorium 

- Terapi obat pada pasien IMA 


