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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Gagal jantung adalah sindrom klinis yang disebabkan oleh 

ketidakmampuan jantung untuk memompa darah yang cukup untuk memenuhi 

kebutuhan metabolisme tubuh. Hal ini didapatkan dari hasil setiap gangguan yang 

dapat mengurangi pengisian ventrikel (disfungsi diastolik) dan / atau kontraktilitas 

miokard (disfungsi sistolik). Penyebab utama gagal jantung adalah penyakit arteri 

koroner dan hipertensi. Manifestasi utama dari sindrom adalah dyspnea, 

kelelahan, dan retensi cairan. (Dipiro et al., 2011 ). Pada kondisi gagal jantung 

kongestif adanya peningkatan tekanan vaskular pulmonal akibat gagal jantung kiri  

menyebabkan overload tekanan serta gagal jantung kanan (Aaronson & Ward, 

2010). 

Gagal jantung merupakan penyebab utama morbiditas dan mortalitas di 

seluruh dunia (Goodman & Gilman, 2011). Risiko terjadinya gagal  jantung 

semakin meningkat sepanjang waktu. Menurut data (WHO 2016). 17,3 juta orang 

meninggal akibat gangguan kardiovaskular pada tahun 2008 dan lebih dari 23 juta 

orang akan meninggal setiap tahun dengan gangguan kadiovaskular (WHO, 

2016). Pada penelitian di Amerika, risiko berkembangnya gagal jantung adalah 

20% untuk usia ≥40 tahun, dengan kejadian >650.000 kasus baru yang 

didiagnosis gagal jantung selama beberapa dekade terakhir. Kejadian gagal 

jantung meningkat dengan bertambahnya usia. Tingkat kematian untuk gagal 

jantung sekitar 50% dalam waktu 5 tahun (Yancy, 2013). 

Berdasarkan data Riskesdas tahun 2013, prevalensi gagal jantung di 

Indonesia sebesar 0,3%. Data prevalensi penyakit ditentukan berdasarkan hasil 

wawancara pada responden umur ≥ 15 tahun berupa gabungan kasus penyakit 

yang pernah didiagnosis dokter atau kasus yang mempunyai gejala penyakit gagal 

jantung (Riskesdas, 2013). Prevalensi faktor risiko jantung dan pembuluh darah, 

seperti makan makanan asin 24,5%, kurang sayur dan buah 93,6%, kurang 

aktivitas fisik 49,2%, perokok setiap hari 23,7% dan konsumsi alkohol 4,6% 

(Depkes RI, 2009).  
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Berdasarkan etiologi, gagal jantung dapat disebabkan oleh hilangnya 

kuantitas fungsional sel miokard yang merupakan salah satu penyebab kegagalan 

jantung. Yang paling umum adalah penyakit jantung iskemik, hipertensi, dan 

diabetes ((Aaronson et al., 2013). Penyebab Gagal jantung juga dapat dibedakan 

dalam tiga kelompok yang terdiri dari: (1) kerusakan kontraktilitas ventrikel, (2) 

peningkatan  afterload, dan (3)  kerusakan relaksasi dan pengisian ventrikel 

(kerusakan pengisian diastolik). Kerusakan kontraktilitas dapat disebabkan 

coronary arteri disease (miokard infark dan miokard iskemia), chronic volume 

overload  dan cardiomyopathies (Lillly, 2011) 

Gagal jantung yaitu gangguan kemampuan jantung untuk memompa darah 

keseluruh tubuh karena disfungsi ventrikel kiri sehingga dapat terjadi penurunan 

curah jantung yang dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu afterload, preload dan 

kontraktilitas. Karena curah jantung menurun sehingga tubuh melakukan beberapa 

kompensasi yaitu pada hukum frank- starling dimana peningkatan preload dapat 

meningkatkan curah jantung dan mengaktifkan sistem hormonal yaitu SNS 

(symphatic nerveous sytem) dan RAAS (Renin Angiotensin Aldosteron System) 

yang dapat meningkatkan beban jantung, kontraktilitas dan retensi natrium. 

Kemudian akan menyebabkan hipertrofi dan remodeling ventrikel. Aktivitas SNS 

yang meningkat maka akan menyebabkan denyut jantung meningkat sehingga 

akan terjadi atrial fibrilasi (Kemp and Conte, 2012). 

Pasien dengan gagal jantung biasanya muncul dengan keluhan sesak, 

mudah lelah, berkeringat banyak walaupun tidak beraktivitas berat (diaphoresis), 

terbangun pada malam hari karena sesak (Paroxysmal nocturnal dyspnea), nyeri 

dada sebagai keluhan awal, bengkak di daerah kaki, ketidaknyamanan di perut 

atas bagian kanan.( Lilly, 2011). Tujuan pengobatan pada pasien gagal jantung 

yaitu untuk memperbaiki kualitas hidup pasien dengan mengurangi gejala, 

memperpanjang usia harapan hidup, dan memperlambat progresi perburukan 

jantung (Aaranson and Ward, 2010). Strategi dalam pengobatan penyakit gagal 

jantung, yaitu memperbaiki kontraktilitas miokardial, menurunkan beban awal 

(preload) dan beban akhir (afterload) (Olson, 2003) serta mengatasi irama jantung 

yang tidak normal akibat meningkatnya denyut jantung sehingga dapat lebih 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Diaphoresis&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Paroxysmal_nocturnal_dyspnea&action=edit&redlink=1
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efektif untuk meningkatkan morbiditas dan mortalitas terkait kegagalan jantung 

(Dipiro et al, 2011).  

Beberapa pengobatan gagal jantung yaitu terapi farmakologi yang dapat 

digunakan dalam pengobatan gagal jantung yaitu: Diuretik digunakan untuk 

mengontrol akumulasi cairan; Angiotensin Converting Enzyme Inhibitor (ACEI) 

digunakan untuk memperlambat progresivitas gagal jantung (remodeling), 

menurunkan preload dan afterload, serta memperbaiki parameter hemodinamik; 

Angiotensin Receptor Blocker (ARB) sebagai alternatif pada pasien yang tidak 

dapat mentoleransi ACEI; Beta blocker digunakan untuk memblokir reseptor beta 

adrenergic akibatnya jantung berdetak lebih lambat sehingga dapat menurunkan 

denyut jantung dan konsumsi oksigen, serta menghambat aktivasi neurohormonal 

yang menyebabkan difungsi miosit. Digoksin dapat digunakan untuk menunjang 

fungsi jantung dengan meningkatkan kontraktilitas (Aaronson and Ward, 2010). 

Selain itu, Akibat aktivitas SNS yang meningkat maka akan menyebabkan heart 

rate meningkat sehingga dapat terjadi fibrilasi maka pilihan terapi yang diberikan 

yaitu:  

Β-blocker merupakan manajemen landasan pengobatan terapi yang 

diberikan pada gagal jantung yaitu carvedilol, metoprolol dan bisoprolol (girouard 

et al, 2016). Β-blocker adalah obat yang digunakan untuk mengobati berbagai 

kondisi termasuk angina, tekanan darah tinggi, irama jantung yang abnormal 

(aritimia), infarkmiokard (serangan jantung) dan gagal jantung. Kegunaan obat 

tersebut terutama berasal dari blokadenya terhadap reseptor-β1 jantung. Beta 

blocker menduduki reseptor beta-adrenergik sehingga kekuatan dan kecepatan 

detak jantung berkurang karena preload dan afterload berkurang (Kenny,2012).  

Bisoprolol merupakan beta-blocker generasi kedua secara selektif 

mengantagonis reseptor β1 (kardioselektif) (Aaronson and Ward, 2010). 

Berdasarkan studi yang dilakukan bahwa bisoprolol dapat direkomendasikan 

untuk sebagai pengobatan lini pertama untuk kontrol tingkat fibrilasi atrium, 

bisoprolol tampakya lebih aman dan efektif untuk pengendalian denyut jantung 

(Lip and Apostolakis, 2014).  
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Bisoprolol adalah β-blocker yang menghambat aktivitas norepinefrin dan 

meningkatkan kepadatan beta-1 reseptor dengan menurunkan denyut jantung dan 

menurunkan kebutuhan oksigen serta memperpanjang diastole, sehingga perfusi 

miokard lebih baik. Pasien dengan gagal jantung stabil dapat diobati dengan dosis 

optimal dari beta-blocker sehingga mengalami penurunan yang signifikan dari 

risiko kematian. (Taneva, 2016).  

Berdasarkan uraian dan fakta diatas, maka perlu diadakannya studi tentang 

pola penggunan obat bisoprolol pada pasien gagal jantung di RSUD Sidoarjo 

untuk mengetahui bagaimana obat yang tepat pada pasien gagal jantung. Hal ini 

yang melatarbelakangi perlunya diadakan Studi penggunaan obat pada pasien 

gagal jantung. Studi yang dilakukan meliputi pola penggunaan obat yang 

diberikan, dosis pemakaian, rute pemakaian, aturan penggunaan. Diharapkan 

prevalensi terjadinya kasus kardiovaskuler terutama gagal jantung dirumah sakit 

tersebut akan memenuhi jumlah sampel untuk dilakukannya penelitian. 

1.2  Rumusan Masalah  

Bagaimana pola penggunaan bisoprolol meliputi dosis, rute pemakaian, 

frekuensi dan cara/aturan penggunaan pada pasien gagal jantung di RSUD 

Sidoarjo. 

1.3 Tujuan penelitian  

1.3.1 Tujuan umum  

Mengetahui pola penggunaan obat-obatan yang digunakan pada terapi 

gagal jantung  

1.3.2 Tujuan Khusus  

Mengetahui pola terapi bisoprolol pada pasien gagal jantung meliputi 

dosis, rute, frekuensi, dan cara penggunaan  

1.4 Manfaat Penelitian  

1. Mengetahui terapi pasien gagal jantung sehingga farmasis dapat 

memberikan pertimbangan bagi pengambil keputusan klinisi terutama 

berkaitan dengan pelayanan farmasi klinik kepada pasien  

 


