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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Jantung  

2.1.1 Anatomi Jantung  

Jantung adalah organ yang terdiri dari otot-otot yang kuat dan memompa 

darah yang membawa oksigen dan membawa makanan keseluruh bagian tubuh. 

Jantung mempunyai dua arteri coroner utama dan memiliki banyak cabang 

(Litbang Depkes RI, 2001).  

Gambar 2.1 Struktur Anatomi Jantung bagian dalam (Tortora, 2009). 

Jantung memiliki berat sekitar 300 gr, meskipun berat dan ukurannya 

dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin, berat badan, beratnya aktifitas fisik, dll. 

Jantung dewasa normal berdetak sekitar 60 sampai 80 kali per menit, 

menyemburkan sekitar 70 ml darah dari kedua ventrikel per detakan, dan keluaran 

totalnya sekitar 5 L/ menit (Smeltzer dan Bare, 2002). 

Jantung terletak di dalam rongga mediastinum dari rongga dada (thoraks), 

diantara kedua paru. Selaput yang mengitari jantung disebut pericardium, yang 

terdiri atas 2 lapisan, yaitu pericardium parietalis, merupakan lapisan luar yang 
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melekat pada tulang dada dan selaput paru. dan pericardium viseralis, yaitu 

lapisan permukaan dari jantung itu sendiri, yang juga disebut epikardium. 

Setiap ruang jantung terdiri dari 3 lapisan utama, yaitu lapisan yang paling 

luar adalah epikardium yang merupakan perikardium serosa bagian viseral yang 

berdinding tipis, lapisan di tengahnya adalah miokardium yang berdinding tebal 

yang berisi otot-otot jantung yang berguna untuk memompa jantung, dan lapisan 

paling dalam adalah endokardium yang merupakan lapisan yang tipis mirip 

jaringan ikat endotel dan subendotel Kebanyakan lapisan dinding jantung terdiri 

oleh miokardium, khususnya di ventrikel. Ketika jantung berkontraksi, khususnya 

ventrikel, miokardium akan memproduksi gerakan seperti memeras karena serat 

otot jantungnya yang berbentuk double helix. Gerakan ini menyebabkan volume 

ruang ventrikel mengecil sehingga darah terpompa masuk ke aorta atau arteri 

pulmonaris (Moore et al.,2010). 

Perikardium terdiri dari 2 komponen penting, yaitu perikardium fibrosa 

yang kuat serta padat dan perikardium serosa yang tipis dan lembut. Perikardium 

serosa terdiri dari 2 lapis membran, yaitu bagian dalam (viseral) yang melekat ke 

jantung yang disebut epikardium dan bagian luar yang melekat pada perikardium 

fibrosa (parietal). Di antara lapisan viseral dan parietal terdapat cairan untuk 

membantu pergerakan jantung tanpa gesekan antara kedua lapisan viseral dan 

parietal ketika jantung berdenyut (Standring, 2008).  

2.1.2   Fisiologi Jantung  

2.1.2.1  Siklus Jantung  

 Siklus jantung adalah siklus yang dimulai dari satu detakan jantung ke 

awal dari detakan selanjutnya.  Setiap siklus dimulai dari aksi potensial yang 

terbentuk spontan dari SA node, yang terletak di dinding lateral superior dari 

atrium kanan dekat dengan pintu masuk vena cava superior. Diastol merupakan 

suatu keadaan dimana jantung, terutama ventrikel terisi darah diikuti periode 

kontraksi yang dikenal sistol (Guyton & Hall, 2006). Selama sistol atrium yang 

terjadi 0,1 detik, atrium mengalami kontraksi. Pada waktu yang sama, ventrikel 

mengalami relaksasi. Depolarisasi SA node menyebabkan depolarisasi atrium, 

yang ditandai gelombang P di elektrokardiografi (EKG), kemudian menyebabkan 

sistol dari atrium. Ketika atrium berkontraksi, atrium mendesak tekanan dari 
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darah, yaitu melawan tekanan dari darah yang melalui katup atrioventrikuler ke 

dalam ventrikel. Sistol dari atrium menyumbang darah sebanyak 25 ml darah ke 

dalam tiap ventrikel (kira-kira 105 ml). Pada akhir sistol dari atrium juga 

merupakan akhir dari diastol ventrikel.  Tiap ventrikel telah berisi 130 ml pada 

akhir periode relaksasi dan volume darah tersebut disebut volume akhir diastolik 

atau end-diastolic volume (EDV). Kompleks QRS pada EKG menandakan awal 

dari depolarisasi ventrikel. 

 Setelah itu, dilanjutkan sistol dari ventrikel yang disebabkan depolarisasi 

ventrikel. Selama sistol ventrikel, yang berlangsung 0,3 detik, ventrikel 

berkontraksi dan pada waktu yang bersamaan, atrium mengalami relaksasi pada 

diastol atrium. Ketika sistol ventrikel dimulai, tekanan meningkat di dalam 

ventrikel dan mendorong darah melalui katup atrioventrikuler sehingga katupnya 

tertutup. Untuk sekitar 0,05 detik, baik katup semilunar dan atrioventrikuler 

tertutup. Periode ini disebut kontraksi isovolumetrik. Kontraksi terus menerus 

membuat tekanan dalam ventrikel terus meningkat dengan tajam sampai melewati 

80 mmHg pada ventrikel kiri dan 20 mmHg pada ventrikel kanan. Pada saat itu, 

darah dari jantung mulai dipompakan. Tekanan terus meningkat sampai 120 

mmHg pada ventrikel kiri dan 25-35 mmHg pada ventrikel kanan. Periode ketika 

katup semilunar terbuka disebut ejeksi ventrikuler dan berlangsung selama 0,25 

detik. Darah yang dipompakan baik ke aorta maupun ke arteri pulmonaris 

sebanyak 70 ml. Volume ini disebut volume sekuncup (stroke volume) dan 

sisanya sebanyak 60 ml disebut volume akhir sistol (end-systolic volume). 

Gelombang T dalam EKG menandakan awal dari repolarisasi ventrikel 

(Tortora,2009).  
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Gambar 2.2 Siklus Jantung (Guyton & Hall, 2006). 

2.2  Definisi Gagal Jantung 

 Gagal Jantung didefenisikan sebagai ketidakmampuan jantung 

memompakan darah untuk memenuhi kebutuhan oksigen dan nutrisi ke jaringan 

tubuh. Sering disebut juga dengan Congestive Heart Failure (CHF) karena 

umumnya pasien mengalami kongesti pulmonal dan perifer (Smeltzer et al., 

2010). Menurut American Heart Association (AHA), Gagal jantung juga dapat 

disebut gagal jantung kongestif, gagal jantung adalah ketika jantung tidak dapat 

memompa cukup darah ke seluruh tubuh. Jantung masih dapat bekerja, namun 

tidak baik sebagaimana mestinya.  

 Menurut Crawford (2009) gagal Jantung adalah sindrom klinis yang 

kompleks yang dikarakteristikkan sebagai disfungsi ventrikel kanan, ventrikel kiri 

atau keduanya, yang menyebabkan perubahan pengaturan neuruhormonal. 

Sindrom ini biasanya diikuti dengan intoleransi aktivitas, retensi cairan dan upaya 

untuk bernafas normal. Umumnya terjadi pada penyakit jantung stadium akhir 

setelah miokard dan sirkulasi perifer mengalami kekurangan cadangan oksigen 

dan nutrisi serta sebagai akibat mekanisme kompensasi. 

2.3  Epidemiologi Gagal Jantung 

 CVD (Cardiovascular Diseases) atau biasa disebut penyakit kardiovaskular 

adalah penyebab kematian nomor satu secara global. Pada tahun 2016 lebih dari 
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17 juta orang meninggal setiap tahun akibat penyakit kardiovaskular (CVD) 

(WHO,2016).  Pada tahun 2008 diperkirakan sebanyak 17,3 juta kematian 

disebabkan oleh penyakit kardiovaskuler. Lebih dari 3 juta kematian tersebut 

terjadi sebelum usia 60 tahun dan seharusnya dapat dicegah. Kematian “dini” 

yang disebabkan oleh penyakit jantungterjadi berkisar sebesar 4% di negara 

berpenghasilan tinggi sampai dengan 42% terjadi di negara berpenghasilan rendah 

(Depkes RI, 2013).  

 Gagal jantung berkembang di seluruh dunia dengan prevalensi lebih dari 

6,5 juta kasus di Eropa. Data epidemiologi menunjukkan peningkatan pesat dalam 

insiden selama dua decade terakhir dan diperkirakan akan terus berlanjut. Saat ini 

diagnosa di rumah sakit yang paling umum yaitu pasien diatas usia 65 tahun yang 

menyumbang angka kesakitan dari kematian yang tinggi. Gagal jantung 

merupakan masalah kesehatan masyarakat yang utama, dengan prevalensi lebih 

5,8 juta di Amerika Serikat dan lebih dari 23 juta diseluruh dunia, dan akan terus 

meningkat (Bui, et al 2011). 

 Di Indonesia, diperoleh hasil prevalensi penyakit jantung berdasarkan 

wawancara adalag sebesar 7,2%, berdasarkan riwayat diagnosis tenaga kesehatan 

hanya ditemukan 0,9%. Cakupan kasus jantung yang sudah di diagnosis oleh 

tenaga kesehaatan sebesar 12,5%. Dari semua responden yang mempunyai gejala 

subyektif penyakit jantung (Depkes RI, 2013).  

2.4   Etiologi Gagal Jantung 

 Pada gagal jantung curah jantung tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan 

tubuh atau dapat memenuhi kebutuhan hanya dengan peningkatan tekanan 

pengisian (preload), mekanisme kompensasi mungkin mampu untuk 

mempertahankan curah jantung saat istiharahat, namun tidak cukup selama 

menjalani aktifitas fisik. Fungsi jantung akhirnya menurun, dan gagal jantung 

akhirnya menjadi berat (dekompensata). Hal tersebut dapat dicetuskan oleh 

penyakit akut, stress, dan obat-obatan. Obat-obatananti-inflamasi non steroid 

(OAINS) dapat mencetuskan dan memperberat gagal jantung melalui beberapa 

aksi. Gagal jantung terjadi pada sektar 2% pasien berusia dibawah 50 tahun. 

Namun lebih dari 10% pasien berusia diatas 65 tahun. Prevalensi gagal jantung 

semakin meningkat seiring dengan bertambanya usia. Penyakit jantung iskemik 
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dan  hipertensi merupakan faktor utama. Sekitar 70% kasus disebabkan oleh gagal 

sistolik, dengan gangguin fungsi ventrikel dan fraksi ejeksi <50%. Kontraktilitas 

mokardium menurun, dan kurva fungsi ventrikel mengalami depresi (Aaronson 

and Ward, 2010) 

Tabel II.1 Etiologi Gagal Jantung 

Gangguan Primer  Contoh 

Disfungsi Miokard  

 

 

Overload volume 

Overload tekanan  

Gangguan pengisian 

 

 

 

 

Aritmia  

Curah tinggi  

 Penyakit jantung iskemik, diabetes 

mellitus, kehamilan kardiomiopati 

kongenital, penyakit miokard (misal : 

amyloidosis)  

 Regursitasi katup aorta atau mitral 

 Stenosis aorta atau  mitral, hipertensi  

 Pericarditis konstriktif : penyakit 

jantung reumatik  

Tamponade jantung : tekanan cairan 

berlebihan dalam rongga perikard 

 Fibrilasi atrium  

 Tirotoksikosis, pintas arteriovenosa, 

anemia 

(Aaronson and Ward, 2010) 

2.4.1  Disfungsi Miokard dan Kelainan otot jantung  

 Disfungsi miokard merupakan ketidakmampuan otot jantung untuk 

berkontraksi dengan sempurna mengakibatkan ini sekuncup (stroke volume) dan 

curah jantung (cardiac output) menurun (Tao and Kendall,2013).  

2.4.2  Overload Volume  

 Regurgitasi katup aorta dapat disebabkan oleh penyakit jantung reumatik, 

diseksi aorta dan hipertensi. Regurgitasi terjadi selama diastole meningkat jumlah 

darah yang dipompa oleh ventrikel kiri pada siklus berikutnya (Tao and Kendall, 

2013).  
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2.4.3  Aterosklerosis 

 Aterosklerosis merupakan penyakit pada arteri yang lebih besar, yaitu 

merupakan akumulasi lpid yang teralokalisasi dalam inti arteri dan kemudian 

berkembang menjadi plak. Arteri yang aterosklerosis menujukkan spasme atau 

pengurangan vasodilatasi sehingga hal tersebut memperburuk aliran darah dan 

oksigen dan memacu pembentukan thrombus (Aaronson and Ward, 2010).  

2.4.4  Aritmia  

 Aritmia merupakan kelainan irama jantung yang terjadi akibat perubahan 

kondisi impuls, pembentukan impuls maupun keduanya (Tao and Kendall, 2013). 

Takiaritmia mengurangi metode waktu yang tersedia untuk pengisian ventrikel. 

Bradiaritmia juga dapat menurunkan curah jantung, kinerja jantung semakin rusak 

karena hilangnya kontraksi ventrikel pada aritmia yang disebabkan oleh konduksi 

tidak normal dalam ventrikel (Syamsudin, 2011).  

2.4.5  Overload tekanan  

 Peningkatan tekanan darah secara cepat (mislanya hipertensi atau karena 

penghentian obat antihipertensi) dapat menimbulkan hilangnya kemampuan 

kompensasi jantung (Syamsudin, 2011) ataupu obstruksi stenotik pada stenosis 

mitral akan menghalangi pengosongan atrium kiri menimbulkan suatu gradient 

tekanan antara atrium kiri dan ventrikel kiri selama diastole (Tao and Kendall, 

2013).  

2.4.6  Tirotoksikosis  

 Tirotoksikosis juga ditandai dengan kondisi curah jantung yang tinggi. 

Perkembangan atau intesifikasi gagal jantung pada seorang pasien dnegan 

penyakit yang terkompensasi sesungguhnya merupakan salah satu manifestasi 

klinik utama untuk hipertiroidisme (Syamsudin, 2011).  

2.4.7  Infeksi  

 Pasien dengan kangesti valvular paru akibat gagal ventrikel kiri lebih 

rentan terhdap infeksi paru dan seriap infeksi dapat memicu gagal jantung 

(Syamsudin, 2011).  
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2.4.8  Anemia  

 Dengan adanya anemia, kebutuhan oksigen untuk jaringan metabolisas 

hanya bias dipenuhi dengan kenaikan curah jantung. Pada jantung yang sakit dan 

kelebihan beban mungkin tidak mampu menambah volume darah yang dikirim 

kesekitarnya. Dlam hal ini, kombinasi antara anemia dengan penyakit jantung 

dapat memicu dan memperburuk gagal jantung (Syamsudin, 2011).  

Gambar 2.3 Mekanisme yang anemia dapat menyebabkan gagal jantung dan 

gagal ginjal (Vergoulas et al., 2008) 

2.5   Klasifikasi Gagal Jantung 

 American Heart Association(AHA) menetapkan metode pertama 

klasifikasi berdasarkan jumlah aktivitas yang diperlukan untuk memunculkan 

gelaja. Berikut tabel klasifikasi gagal jantung menurut AHA :  

Tabel II.2 Klasifikasi gagal jantung menurut gejala 

Kelas I   Tidak ada pembatasan aktivitas fisik 

 Aktivitas fisik biasa tidak menyebabkan kelelahan yang tidak 

semestinya, palpitasi, dyspnea (sesak napas) 

Kelas II  Keterbatasan aktivitas fisik yang ringan 

 Aktivitas biasanya dapat menyebabkan kelelahan, palpitasi, 

dyspnea.  

Kelas 

III 

 Keterbatasan aktivitas yang berat  

 Aktivitas berat biasanya dapat menyebabkan kelelahan, 

palpitasi, dyspnea 
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Kelas 

IV 

 Tidak dapat melakukan aktivitas fisik dengan nyaman  

 Melakukan aktivitas ketidaknyamanan meningkat  

(American Heart Association, 2015) 

The American Collage of Cardiology (ACC)-American Heart Association 

(AHA) juga menetapkan tingkatan (stage) pada penderita gagal jantung. Berikut 

tabel tingkatan pada gagl jantung menurut ACC/AHA.  

Tabel II.3 tingkatan (stage) pada gagal jantung menurut ACC/AHA  

Kelas A   Orang yang beresiko tinggi, tidak ada identifikasi 

ketidaknormalan struktur maupun fungsi, tidak ada tanda dan 

gejala 

Kelas B   Struktur jantung tidak normal tanpa perkembangan tanda 

maupun gejala  

 

Kelas C   Gejala gagal ajntung dirasakan dengan fraksi ejeksi (blood 

output) normal atau menurun  

Kelas D   Gagal jantung pada fase akhir atau telah sulit disembuhkan 

(fase reftraktori) walaupun dengan istirahat dan terapi 

pengobatan yang maksimal 

(Mc.Murray, 2010) 

2.6  Macam-macam gagal jantung 

2.6.1  Gagal Jantung Akut  

 Gagal Jantung Akut adalah timbulnya gejala secara mendadak, biasanya 

selama bebarapa hari atau beberapa jam. Gagal Jantung kronik adalah 

perkembangan gejala selama beberapa bulan sampai bebarapa tahun. Jika 

penyebab atau gejala gagal jantung akut tidak reversibel, maka gagal jantung 

menjadi kronis (Hudak & Gallo, 2011). 

2.6.2  Gagal Jantung Kronis 

 Pada gagal jantung kronis, curah jantung menurun secara bertahap, gejala 

dan tanda tidak terlalu jelas, dan didominasi oleh gambaran yang menunjukkan 

mekanisme kompensasi. Biasanya ditandai dengan penyakit jantung iskemik dan 

penyakit paru kronis. Pada gagal jantung kronis terjadi retensi air dan sodium 
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pada ventrikel sehingga menyebabkan hypervolemia, akibatnya ventrikel dilatasi 

dan hipertrofi. (Kasron, 2012). 

2.6.3  Gagal Jantung Kiri  

 Gagal Jantung kiri adalah kegagalan ventrikel kiri untuk mengisi atau 

mengosongkan dengar benar. Hal ini menyebabkan peningkatan tekanan di dalam 

ventrikel dan kongesti pada sistem vaskular paru. Gagal Jantung kiri dapat lebih 

lanjut dklasifikasikan menjadi disfungsi sistolik dan diatolik. Disfungsi sistolik 

didefinisikan sebagai fraksi ejeksi kurang dari 40% dan disebabkan oleh 

penurunan kontraktilitas. Ventrikel tidak dikosongkan secara adekuat karena 

pemompaan yang buruk, dan hasil akhirnya adalah penurunan curah jantung. 

Sedangkan disfungsi diastolik sering disebut dengan Gagal Jantung dengan fungsi 

ventrikel kiri yang dipertahankan. Pemompaan normal atau bahkan meningkat, 

dengan fraksi ejeksi kadang-kadang setinggi 80%. Disfungsi diastolik disebabkan 

oleh gangguan relaksasi dan pengisian (Hudak & Gallo, 2011). 

2.6.4  Gagal Jantung Kanan 

 Gagal Jantung kanan adalah kegagalan ventrikel kanan untuk memompa 

secara  adekuat (Hudak & Gallo, 2011). Kegagalan jantung kanan sering kali 

mengikuti kegagalan jantung kiri tetapi bisa juga disebabkan oleh karena 

gangguan lain seperti atrial septal defek cor pulmonal (Lilly, 2011 didalam 

Crawford, 2009). Pada kondisi kegagalan jantung kanan terjadi afterload yang 

berlebihan pada ventrikel kanan karena peningkatan tekanan vaskular pulmonal 

sebagai akibat dari disfungsi ventrikel kiri. Ketika ventrikel kanan mengalami 

kegagalan, peningkatan tekanan diastolik akan berbalik arah ke atrium kanan yang 

kemudian menyebabkan terjadinya kongesti vena sistemik (Lilly, 2011). 

2.6.5 Gagal Jantung Sistolik  

Gagal jantung sistolik terjadi karena penurunan kerja  mekanik 

pemompaan (kontraktilitas) ventrikel kiri dan fraksi injeksi, akibatnya curah 

jantung menurun dan terjadi hipertrofi ventrikel (Katzung, 2010). Dalam beberapa 

hanya ada sedikit penurunan kekuatan ventrikel yang menimbulkan gejala ringan. 

Namun, jika kekuatan aksi pompa semakin berkurang maka gejala akan menjadi 

lebih parah (Kenny, 2012).  
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2.6.6 Gagal Jantung Diastolik 

Gagal Jantung diastolik terjadi akrena ketidakmampuan ventrikel dalam 

pengisian darah akibatnya isi sekuncup dan curah jantung turun. Pada kegagalan 

diastolik, kekakuan dan hilangnya relaksasi yang adekuat merupakan faktor 

utama dalam berkurangnya curah jantung sedangkan fraksi ejeksi masih normal 

(Katzung, 2010). 

2.7 Faktor Resiko Gagal Jantung 

Faktor resiko merupakan kondisi yang meningkatkan probabilitas bahwa 

morbiditas (Illnes) dan kematian akibat penyakit kardivaskular akan terjadi dalam 

waktu yang tidak lama. Faktor resiko biasanya bertindak sebagai penyebab atau 

promotor dari CVD. Walaupun beberapa faktor resiko seperti usia, jenis kelamin 

pria, dan riwayat CVD dia keluarga bersifat mutlak, namun faktor lain seperti 

merokok, displidemia, hipertensi, diabetes mellitus, obesitas dan inaktivitas fisik, 

berisfat dapat dimodifikasi (dinamis) untuk memperbaiki progresivitas CVD. 

Pendekatan ini telah terbukti dapat menurunkan kejadian dan keparahan CVD, 

dan secara khusus disetujui karena CVD yang nyata bersifat irreversible dan 

mematikan (Aaronson and Ward, 2010).  

Tabel II.4 Faktor Resiko Gagal Jantung  

                                                                             

Tidak dapat diubah  Dapat diubah  

 Usia  

 Jenis kelamin pria  

 Riwayat CVD keluarga  

 Ras  

 Hipertensi  

 Obesitas  

 Inaktifasi Fisik 

 Diabetes Melitus  

 Displidemia 

 Merokok  

 Penyakit Kardiovaskular lainnya  

(Aaronson and Ward, 2010) 
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2.7.1  Faktor resiko yang tidak dapat diubah 

2.7.1.1 Usia  

 Gagal jantung merupakan penyakit usia lanjut. Gagal jantung terjadi pada 

sekitar 2% pasien berusia dibawah 50 tahun. Namun lebih dari 10% pasien berusia 

diatas 65 tahun (Aaronson and Ward, 2010). Berdasarkan laporan dan data 

statistic dari The National Health and Nutrition Examination Survey, 2003-3006 

Prevalensi gagal jantung di USA, semakin meningkat jumlahnya seiring dengan 

bertambhanya usia (Bui et al, 2001).  

2.7.1.2  Jenis Kelamin 

 Waktu paruh baya mungkin jauh lebih jarang mengalami CVD 

dibandingkan dengan pria. Perbedaan ini berkurang secara progresif setelah 

menopause, dan ini terjadi diseebabkan oleh peran estrogen. Kerja estrogen yang 

berpotensi menguntungkan adalah sebagai antioksidan, menurut LDL, dan 

meningkatkan HDL, menstimulasi ekspresi dan aktivitas oksida nitrat sintase serta 

menyebabkan vasodilatasi dan meningkatkan produksi plasminogen (Aaronson 

and Ward, 2010). 

2.7.1.3 Riwayat CVD di keluarga 

 Berbagai survey epidemiologi telah meninjukkan adanya predisposisi 

familial terhadap CVD. Hal ini sebagian besar disebabkan karena banyak faktor 

resiko, misalnya hipertensi (Aaronson and Ward, 2010).  

2.7.2  Faktor resiko yang dapat diubah  

2.7.2.1  Hipertensi  

 Hipertensi didefiniskan sebagai keadaan tekanan darah diatas 

140/190mmHg. Hipertensi mamcu terjadinya aterogenesis dengan merusak 

endotel dan menyebabkan efek berbahaya lain pada dinding arteri besar. Semakin 

tinggi beban kerja jantung, yang ditambah dengan arteri yang meningkat juga 

menyebabkan penebalan dinding ventrikel kiri (Hipertrofi ventrikel kiri) yang 

merupakan penanda kerusakan kardiovaskular yang lebih serius (Aaronson and 

Ward, 2010).  
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2.7.2.2 Obesitas/Displidemia  

 Displidemia merupakan suatu kelompok kondisi hetetrogen yang ditandai 

dengan kadar abnormal pada satu atau lebih lipoprotein. Displidemia mencakup 

kadar LDL yang tinggi dalam plasma. LDL memiliki peran utama dalam 

menyebbakan ateroskelorosis karena LDL dapat dikonversi menjadi bentuk 

terkoksidasi, yang bersifat merusak dinding vascular (Aaronson and Ward, 2010).  

2.7.2.3 Inaktivasi fisik 

 Tingkat kebugaran yang rendah dapat menyebbakan HDL plasma yang 

menurun, tekanan darah yang lebih tinggi dan resistensi insulin serta obesitas. 

Studi menunjukkan bahwa tingkat kebugaran yang sedang hingga tinggi berkaitan 

dengan penurunan mortalitas CVD setengah kalinya (Aaronson and Ward, 2010).  

2.7.2.4 Diabetes Melitus  

 Beberapa studi sepidemiologi menyatakan bahwa diabebetes merupakan 

faktor resiko utama untuk pengembangan semua manifestasi CVD, termasuk 

infark miokard, stroke, penyakit pembuluh darah perifer, dan gagal jantung. 

Individu dengan diabetes sering memiliki pegelompokkan faktor resiko 

kardiovaskular tambahan terkait erat dengan resistensi insulin, termasuk hipertensi 

dan obesitas sentral. Upaya untuk menurunkan resiko kardiovaskular pada pasien 

telah memasukkan strategi yang mengatasi beberapa kelainan patofisiologi. 

Strategi ini termasuk intervensi gaya hidup untuk mencegah obesitas dan 

kurangnya aktivitas fisik, kontrol tekanan darah yang memadai, pengobatan 

displidemia aterogenik, dan pengobatan yang tepat dengan terapi antiplatetet 

(Addison and Aguilar, 2011). 

2.7.2.5 Merokok 

 Merokok merupakan tembakau yang dapat menyebabkan CVD dengan 

menurunkan kadar HDL, meningkatkan koagulabilitas darah dan merusak endotel 

sehingga memacu terjadinya aterosklerosis. Selain itu, terjadi pada stimulasi 

jantung yang diinduksi nikotin serta menurunkan kapasitas darah pengangkut 

oksigen yang dimediasi oleh karbon monoksida. Efek ini bersama dengan 

peningkatan kejadian spasme coroner, menentukan tingkat terjadinya iskemik 

jantung dan infark miokard (Aaronson and Ward, 2010). 
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2.8  Patofisiologi gagal jantung  

 Patofisiologi gagal jantung yaitu penyebabnya menurunnya kontraktilitas 

disfungsi sistolik yang dipengaruhi oleh massa otot sehingga terjadi dilatasi 

kardiomiopati hipertrofi ventrikel. Hipertrofi ventrikel dapat disebabkan oleh 

tekanan yang berlebihan (seperti hipertensi sistemik atau pulmonal stenosis) atau 

kelebihan beban volume sehingga dapat menyebabkan terjadinya gagal jantung 

(Dipiro, et al 2011) 

Gambar 2.4 Perbedaan jantung normal dan Gagal jantung 

 Fungsi gagal jantung sebagai pompa diindikasikan oleh kemampuannya 

untuk memenuhi sumplai darah yang adekuat keseluruh bagian tubuh baik dalam 

keadaan istirahat maupun saat mengalami stress fisiologis. Mekanis fisiologis 

yang menyebabkan gagal jantung meliputi :  

2.8.1    Mekanisme Fisiologis  

2.8.1.1 Preload (beban awal) 

 Volume darah dalam ventrikel kiri ketika jantung berada dalam keadaan 

relaksasi. Jumlah darah yang mengisi jantung berbanding langsung dengan 

tekanan yang ditimbulkan oleh panjangnya regangan serabut jantung (Kasron, 

2010). Preload menggambarkan regangan pada ventrikel yang terisi selama 

diastole sebelum terjadi kontraksi. Preload meningkatkan aktivitas fisik, 

peningkatan volume darah (Overtransfusi) dan keadaan emosional (Tao and 

Kendall, 2013).  
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2.8.1.2 Kontraktilitas  

 Kontraktilitas merupakan besar kekuatan otot jantung yang dapat 

dihasilkan pada suatu panjang tertentu dan berkaitan dengan kalsium Ca2+ 

intraseluler. Parameter ini akan meningkat bersama dengan peningkatan frekuensi 

jantung, stimulasi simpatik dan penggunaan preparat glikosida jantung, 

sebaliknya, kontraktilitas dan isi sekuncup akan berkurang pada keadaan 

pemberian preparat beta blocker, antagonis saluran kalsium, stimulasi sistem saraf 

parasimpatik, asidosis, hipoksia dan gagal jantung. Kontraktilitas dapat diukur 

berdasarkan fraksi ejeksi (normal >55% atau  55-80%). Fraksi ejeksi merupakan 

fraksi darah yang diterima oleh ventrikel kiri (volume end-diastolic) serta 

diejeksikan (isi sekuncup) (Tao and kendall, 2013).  

2.8.1.3  Afterload (beban akhir) 

 Afterload adalah beban yang harus dilawan oleh kerja jantung dan 

peningkatan afterload akan menurunkan curah/mengurangi volume darah yang 

diejeksikan selama sistolik jika kekuatan jantung tidak meningkat (Aaronson and 

Ward, 2010). 

 

Gambar 2.5 Determinan dari curah jantung (Figueroa, 2006). 

Dari ketiga faktor diatas yaitu preload, afterload, dan kontraktilitas dapat 

mempengaruhi besar kecilnya isi sekuncup stroke volume. Stroke volume. Stroke 

volume inilah yang mempengaruhi besar kecilnya curah jantung atau cardiac 
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output. Curah jantung merupakan hasil kali dari denyut jantung (Heart rate) dan 

isi sekuncup (Stroke volume) (silbernagl, 2003).  

 Gagal jantung adalah kondisi patofisiologis dimana kelainan fungsi 

jantung menyebabkan jantung tidak dapat memompa dengan kecepatan yang 

cukup untuk memenuhi kebutuhan metabolisme jaringan (forward failure) atau 

ketidakmampuan ini dapat terjadi pada volume diastolik ventrikel yang secara 

abnormal bertambah (blackward failure) (Marya, 2013). Gagal jantung ditandai 

curah jantung yang buruk dan responnya adalah meningkatkan sistem saraf 

simpatik serta meningkatkan retensi natrium dan air (Tao and Kendall, 2013). 

Gagal jantung sering disebabkan oleh efek kontraksi miokardium atau biasa 

disebut gagal miokardium. Gagal miokardium dapat terjadi karena kelainan 

primer pada otot-otot jantung seperti yang terjadi pada kardiomiopati, miokarditis 

virus dan kematian sel terprogram (apoptosis). Naiknya beban kerja miokardium 

disebabkan peningkatan volume darah, pencampuran darah dari kiri ke kanan. 

Arus pencampuran dari kiri ke kanan menyebabkan darah yang telah mengandung 

oksigen di jantung kiri kembali ke jantung kanan. Hal ini mengakibatkan 

penurunan curah jantung ventrikel kiri kembali ke jantung kanan (Syamsudin, 

2011). Curah jantung yang rendah pada gagal jantung menyebabkan aktivitas 

saraf simpatis meningkat yang menstimulasi frekuensi serta kekuatan denyut 

jantung dan mempertahankan tekanan darah dengan meningkatkan resistensi 

vascular. Pada gagal jantung, peningkatan tahanan yang harus dilawan jantung 

(afterload) akan semakin menekan curah jantung. Aliran darah ginjal yang 

berkurang menyebabkan sekresi renin dan peningkatan kadar angiotensis serta 

aldosterone plasma. Retensi natrium dan air meningkatkan volume darah, 

meningkatkan tekanan darah vena sentral (preload), dan terjadi pembentukan 

edema. Perubahan-perubahan akibat kompensasi ini pada awalnya membantu 

mempertahankan curah jantung, namun dengan waktu yang lebih panjang 

menyebabkan perubahan (misalnya dilatasi ventrikel abnormal) yang 

meningkatkan mortalitas dan morbiditas (Neal, 2005). 

 Hipertrofi (pelebaran) dan perubahan otot jantung (remodeling) terlihat 

melalui penebalan dinding ventrikel dan perubahan jantung. Seluruh mekanisme 
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ini berguna bagi jantung yang gagal namun akhirnya akan menjadi kondisi yang 

merusak dan memburuk (Kasron, 2012).  

 Gagal jantung bisa terjadi disisi kiri dan di sisi kanan maupun keduanya, 

gagal jantung kiri disebabkan oleh disfungsi sistolik maupun disfungsi diastolic 

sehingga penumpukan cairan diparu paru karena adanya peningkatan preload dan 

tekanan vena pulmonalis. Pada kegagalan sistolik, ganggguan kontratilitas jantung 

akan menyebabkan kontraksi sistolik yang lemah dan akhirnya menimbulkan 

penurunan darah sekuncup, dilatasi jantung serta kenaikan tekanan distolik 

ventrikel. Pada gagal jantung diastolic, kelainan utamanya berupa gangguan 

relaksasi dan pengisian ventrikel yang menyebabkan kenaikan tekanan diastolic 

ventrikel. Kegagalan relaksasi tersebut dapat disebabkan oleh ventrikel yang 

menjadi kaku serta tebal (Marya, 2013). 
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 Gagal jantung kanan dengan penyakit paru kronik (kor pulmonal), 

hipertensi pulmonal atau embolisme dan  penyakit katup, hal tersebur 

menyebabkan penumpukan cairan di dalam tubuh dan akhirnya menimbulkan 

edema (pembengkakan) perifer, peritoneum (asites), dan hepatomegali. Gejala 

umu gagal jantung kiri maupun kanan adalah sulit bernafas saat berbaring dan 

sulit bernafas saat melakukan aktiftas ringan, intoleransi, lemah dan lelah saat 

melakukan aktivitas fisik (Syamsudin, 2011).  

Gambar 2.6 Patofisiologi gagal jantung (Goodman and Gilman, 2012). 
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2.8.2  Mekanisme kompensasi 

 Mekanisme adaptasi pada awalnya mengompensasi penurunan fungsi, 

namun seringkali berbahaya apabila keadaan menetap. Mekanisme ini 

meningkatkan kerja jantung sehingga meningkatkan kebutuhan oksigen, yang 

jelas berbahaya pada penyakit jantung iskemik.  

Gambar 2.7  kompensasi yang terjadi selama gagal jantung 

(Katzung, 2007). 

Tubuh memiliki beberapa mekanisme kompensasi untuk mengatasi gagal jantung. 

Mekanisme yang dapat dilakukan tubuh, antara lain :  

2.8.2.1    Mekanisme hemodinamik dan mekanik  

2.8.2.1.1 Afterload dan Relasi Laplace  

   Ciri khas gagal jantung yangmengalami dilatasi adalah berkurangnya 

sensitivitas jantung tersebut terhadap preload (volume akhir diastolik dan panjang 

serta otot jantung), serta lebih sensitive terhdapa afterload. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi ejeksi jantung meliputi viskositas darah, resistensi vascular, 

distesibilitas vascular, dan tegangan dinding jantung, yang semua berpegaruh 

terhadap nilai afterload (Kasron, 2012).  

 Ketegangan dinding ventrikel meningkat seiring volume ruangannya 

meningkat, meskipun tekanan intraventrikelnya sendiri konstan. Ketika isi 
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ventrikel dikosongkan, tahanan tersebut menurun meskipun tekanannya 

meningkat. Hubungannya dapat dilihat dari persamaan Laplace :   

T  =  P  X R  

   T  = Tension (dyn/cm) 

   P  = pressure (dyn/cm2) 

   R  = radius (cm)  

Ada dua prinsip dalam konsep Laplace, yaitu : 

1. Dilatasi ventrikel yang dapat mengakibatkan peningkatan tension pada 

setiap serat otot jantung.  

2. Peningkatan tebal dinding jantung menurunkan tension pada setiap serat 

otot. Akibatnya, hipertrofi ventrikel memiliki efek menurunkan afterload. 

Endokardium memiliki nilai tegangan tertinggi karena kerjanya yang lebih 

berat, serta lebih rentan terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di arteri 

koroner. Dilatasi pada jantung menurunkan efisiensi kardiak, kecuali jika terdapat 

hipertrofi yang mampu menormalkan ketegangan dinding jantung. Pada gagal 

ajntung, tegangan atau tahanan pada jantung tinggi, Karena itu nilai afterload-nya 

meningkat. Pada jantung normal tegangan dinding jantung menurun drastis ketika 

ejeksi ventrikel, meskipun tekanan intra jantungya sendiri meningkat(untuk 

mengeluarkan dari dalam ruangan). Sementara, pada gagal jantung dengan 

kemampuan kontralititas yang berkurang serta adanya dilatasi ventrikel 

kemampuan ejeksi jantung berkurang dan tegangan jantung tetap tinggi meskipun 

dalam keadaan sistolik. Dilatasi ventrikel tersbut awalnya merupakan mekanisme 

adaptasi untuk mempertahankan stroke volume, namun lama kelaman malah 

memperburuk kondisi gagal jantung. Hal ini disebabkan dilatasi tersebut dapat 

berujung pada regurgitasi mitral dan trikuspidal. Sementara sel miokardial yang 

renggang dapat menginduksi apoptosis yang memperparah penyakit. (Kasron, 

2012). 

2.8.2.1.2. Hukum Frank-Starling  

Penurunan curah janutng dan fraksi ejeksi meningkatkan preload. Oleh 

sebab itu, kekuatan jantung meningkat berdasarkan Hukum starling, yang secara 

parsial memulihkan curah jantung namun dengan konsekuensi peningkatan 

tekanan pengisian. Mekanisme Frank-Starling meningkatkan stroke volume 
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berarti terjadi peningkatan volume ventricular end-diastolic. Bila terjadi 

peningkatan pengisian diastolik, berarti ada peningkatan perenggangan dari serat 

otot jantung, lebih optimal pada filamenaktin dan myosin, dan resultannya 

meningkatkan tekanan pada kontraksi berikutnya. Pada keadaan normal 

mekanisme Frank-Starling mencocokkan output dari dua ventrikel (Kasron, 2012) 

Pada gagal jantung, mekanisme Frank-Starling membantu mendukung 

cardiac output. Cardiac output mungkin akan normal pada penderita gagal jantung 

yang sedang beristirahat, dikarenakan terjadinya peningkatan volume ventricular 

end-diastolic dan mekanisme Frank-Starling. Mekanism ini menjadi lebih efektif 

ketika jantung mengalami pengisian yang berlebihan dan serat otot mengalami 

perengangan yang berlebihan. Hal penting yang menentukan konsumsi energi otot 

mengalami perenggangan yang berlebihan. Hal penting yang menentukan 

konsumsi energi otot jantung adalah ketegangan dari dnding ventricular. 

Pengisian ventrikel yang berlebihan menurunkan ketebalan dinding pembuluh 

darah dan meningkatkan ketegangan dinding pembuluh darah. Peningkatan 

ketegangan dinding pembuluh darah akan meningkatkan kebutuhan oksigen otot 

jantung yang menyebbakan iskemia dan lebih lanjut lagi adanya gangguan fungsi 

jantung (Kasron, 2012).  

2.8.2.1.3 Hipertrofi miokard  

   Penambahan masa otot membantu mempertahankan kinerja jantung. 

Walaupun demikian setelah efek awal yang menguntungkan, hipertrofi dapat 

menyebabkan perubahan iskemia, gangguan pengisian diastolik dan perubahan 

geometri ventrikel. Remodeling merupakan istilah yang digunakan untuk dilatasi 

(Selain yang menyebabkan regangan pasif) dan perubahan lambat structural lain 

yang terjadi pada otot jantung yang mendapat tekanan. Keadaan ini dapat meliputi 

poliferasi sel jaringan ikat serta sel miokardial abnormal. Pada akhirnya miosit 

pada kegagalan jantung akan mati pada kecepatan akselerasi melalui apoptosis 

dan menyebabkan miosit yang tersisa mengalami tekanan yang lebih besar 

(Katzung, 2007).  
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2.8.2.2    Mekanisme Adaptasi Non-Kardiak  

2.8.2.2.1 Sistem Neurohormonal 

   Mekanisme respon darurat yang pertama berlaku untuk jangka pendek 

(menit-jam) yaitu, reaksi fight-or-flight. Reaksi ini terjadi sebagai akibat dari 

pelepas adrenalin (epinefrin) dan noradrenalin (norepinefrin) dari kelenjar adreal 

kea aliran darah, norepinefrin juga dilepaskan dari saraf. Epinefrin dan 

norepnefrin merupakan sistem pertahanan tubuh yang pertama kali muncul setiap 

kali terjadi stress mendadak. Pada gagal jantung, epinefrin dan norepinefrin 

menyebabkan jantung bekerja lebih berat, untuk membantu meningkatkan curah 

jantung dan mengatasi gangguan pompa jantung sampai derajat tertentu. Curah 

jantung bisa kembali normal, tetapi biasanya disertai dengan meningkatnya 

denyut jantung dan bertambah kuatnya denyut jantung (Kasron, 2012).  

 Vasokonstriksi arteri renalis menurunkan filtrasi dan produksi urin 

(oliguria), dan menyebabkan pelepasan renin, yang mengaktivasi angiotensin 1. 

Angiotensin I diubah menjadi angiotensin II, suatu vasokonstriktor kuat yang juga 

meningkatkan aktivitas simpatis dan menstimulasi kelenjar adrenal untuk 

menghasilkan aldosterone. Aldosterone merupakan penahan Na+ dan reabsorpsi 

air, sehingga meningkatkan volume darag dan CVP. Stimulasi simpatis juga 

meningkatkan vasopressin (ADH), meyebabkan retensi cairan lebih lanjut. Efek 

yang dimediasi simpatis dapat terbatas pada penyakit lanjut karena densitas beta-

adrenoreseptor menurun, dan sensitivitas norepinefrin menurun (Aaronson and 

Ward, 2010).  

2.8.2.2.2 Sistem Renin-Angiotensis-Aldosteron 

   Mekanisme perbaikan lainnya adalah penahanan garam (natrium) oleh 

ginjal. Untuk mempertahankan konsentrasi natrium yang tetap, tubuh secara 

bersamaan menahan air. Penambahan air ini menyebabkan betambahnya volume 

darah dalam sirkuasi dan pada awalnya memperbaiki kerja jantung, karena 

bertambahnya volume darah. Otot yang renggang berkontraksi lebih kuat. Hal ini 

merupakan mekanisme jantung yang utama untuk meningkatkan kinerjanya dalam 

gagal jantung. Tetapi sejalan dengan memperburuknya gagal jantung, kelebihan 

cairan akan dilepaskan dari sirkulasi dan berkumpul di berbagai bagian tubuh 

yang menyebabkan pembengkakan (edema). Lokasi penimbunan cairan ini 
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tergantung pada banyajnya cairan di dalam tubuh dan pengaruh gaya gravitasi. 

Jika penderita berdiri, cairan akan terkumpul ditungkai dan kaki. Jika penderita 

berbarng, cairan akan terkumpul dipunggung atau perut. Sering terjadi 

penambahan berat badan sebagai akibat dari penimbunan air dan garam (Kasron, 

2012).  

2.8.2.2.3 Sympathic Nerveous System (SNS) 

    Pada penurunan tekanan arteri pada gagal jantung yang mengarah untuk 

menstimulasi sistem saraf simpatik (SNS) dan pelepasan katekolamin 

(Norepinefrin dan Epinefrin). Stimulasi ini memiliki efek langsung pada jantung 

(meningkatkan denyut jantung dan kontraktilitas) dan pembuluh darah perifer 

(Vasokontriksi) yang meningkatkan stroke volume (SV) dan resistensi perifer 

total masing masing akan meningkatkan tekanan pada arteri. Efek dari sistem 

saraf simpatik yang dimediasi melalui tiga reseptor yaitu : β-1, β-2 dan α-1. Pada 

pasien gagal jantung beta-1 dan beta-2 diaktifkan bersama dengan reseptor alfa-1 

yang akhirnya akan menyebabkan toksisitas miokard. Efek yang di lihat adalah 

penurunan fraksi ejeksi, aritmia, dan takikardi akibat overstimulasi oleh saraf 

simpatik (Kemp and Conte, 2012).      
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2.9       Manifestasi Klinis Gagal Jantung 

Gambar 2.8 Manifestasi klinis gagal jantung (Brozena, 2015). 

    Pada gagal jantung umunya mengalami dispneu (sesak nafas), meskipun 

pada awalnya hanya terjadi saat mengalami latihan fisik, keluhan disertai dengan 

kelemahan, kelelahan, dan edema perifer (retensi cairan dalam jaringan), yang 

sering dilihat sebagai pembengkakan tungkai. Jantung dan hati membesar, CVP 

yang tinggi menyebabkan distensi vena jugularis. Suatu irama gallop dapat 

terdengar akibat tekanan pengisian jantung yang tinggi. Curah jantung dan 

tekanan darah mungkin normal saat istirahat pada gagal jantung moderat 

(Aaronson and Ward, 2010). Manifestasi gagal jantung dapat berbeda, tergantung 

pada ventrikel mana yang terjadi, seperti pada tabel dibawah ini: 

Tabel II.5 Manifestasi Klinis pada gagal jantung 

Gagal jantung kiri Gagal jantung kanan 

 Kongesti paru menonjol akibat 

ventrikel kiri tidak mampu 

memompa darah yang datang 

1. Kongesti jaringan perifer dan 

viseral  

2. Edema ekstemitas bawah  
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dari paru-paru. Gejala dan tanda 

yang terjadi :  

1. Dispneu  

Gawat pernapasan akibat 

meningkatnya usaha pernapasan  

2. Ortopneu  

Sesak nafas yang sangat berat 

akibat redistribusi cairan dari 

abdomen dan ekstremitas 

bawah ke dalam dada 

menyebabkan peningkatan 

diagfragma  

3. Batuk  

4. Mudah lelah  

Terjadi karena meningkatnya 

energi yang digunakan untuk 

bernafas dan insomnia yang 

terjadi karena distress 

pernafasan dan batuk  

5. Kegelisahan dan kecemasan  

Terjadi akibat gangguan 

oksigenasi jaringan dan stress 

akibat kesaktan bernafas  

3. Acites  

4. Hepatomegali 

Pembesaran pada hepar yang 

selanjtunya bisa terjadi 

splenomegali 

5. Anoreksia dan mual  

Nyeri abdomen dan rasa penuh 

berkaitan dengan kongesti hepar 

dan sistem vena porta  

6. Nokturi (Dispneu paroksismal)  

Serangan sesak nafas berat 

disertai dengan batuk yang biasa 

terjadi pada malam hari. 

7. Kelemahan  

(Kasron, 2012).  

2.10 Diagnosis dan Pemeriksaan Fisik Gagal Jantung 

Biasanya mendiagnosis gagal jantung dari sekumpulan gejala  yang 

dimana kompleks dimana seorang pasien harus memiliki tampilan berupa : nafas 

pendek yang diripikal disaat istirahat atau saat melakukan sesuatu aktivitas 

disertai / tidak kelelahan dan tanda retensi cairan (kongesti  paru  atau  edema  

pergelangan  kaki);  adanya  bukti  objektif  dari  gangguan struktur atau fungsi 

jantung saat istrahat. (Siswanto, 2015). 
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Tabel II.6 tanda dan gejala gagal jantung  

Gejala khas gagal jantung : Sesak nafas saat istrahat atau aktifitas, 

kelelahan,  edema tungkai 

Tanda  khas  Gagal  Jantung : Takikardia,  takipnu,  ronki  

paru, efusi  pleura, peningkatan tekanan   vena jugularis, edema 

perifer, hepatomegaly 

Tanda  objektif :  gangguan  struktur  atau   fungsional  jantung  

saat  istrahat, kardiomegali,  suara  jantung  ke  tiga,  murmur 

jantung,  abnormalitas  dalam  gambaran ekokardiografi, 

kenaikan konsentrasi peptida natriuretic 

 (Siswanto, 2015).  

 Diagnonis didukung oleh hasil pemeriksaan fisik, termasuk lemah, 

penurunan tekanan darah, bunyi jantung abnormal dan akumulasi cairan di paru-

paru (yang di dengar melalui stetoskop), pembesaran jantung, pembuluh darah 

bengkak, hati yang membesar, dan bengkak diperut atau kaki.  

Selain pemeriksaan fisik, dibutuhkan pula pemeriksaan penunjang antara lain : 

2.10.1 Pemeriksaan Elektrokardiogram (EKG) 

Pemeriksaan elektrokardiogram harus dikerjakan pada semua pasien diduga 

gagal jantung. Abnormalitas EKG sering dijumpai pada gagal jantung  

abnormalitas EKG memiliki nilai prediktif yang kecil dalam mendiagnosis gagal 

jantung, jika EKG normal, diagnosis gagal jantung khususnya dengan disfungsi 

sistolik sangat kecil (< 10%). (Siswanto, 2015) 
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Gambar 2.9 Abnormalitas EKG yang umum ditemukan pada 

gagal jantung (Siswanto, 2015). 

2.10.2  Pemeriksaan Echocardiography (ECHO) 

  Echocardiography (ECHO) adalah salah satu prosedur terbaik untuk 

mengevaluasi fungsi jantung, termasuk kemampuan memompa jantung dan fungsi 

katup jantung. Echocardiography dapat membantu menentukan apakah gagal 

jantung yang disebbakan karena disfungsi sistolik atau diastolik dengan 

memungkinkan dokter untuk memperkirakan ketebalan dan kekakuan dari dinding 

jantung dan fraksi ejeksi. Scan lain dapat dilakukan dengan menggunakan 

suntikan pelacak radioaktif untuk mencari penyebab gagal jantung (Anonim, 

2014). 

2.10.3  Foto Thoraks  

 Foto thoraks merupakan  komponen  penting  dalam diagnosis gagal 

jantung. Rontgen toraks dapat mendeteksi kardiomegali, kongesti paru, efusi 

pleura dan dapat mendeteksi penyakit atau infeksi paru yang menyebabkan atau  

memperberat sesak nafas. (Siswanto, 2015).  

2.10.4  Pemeriksaan Laboratorium   

 Pemeriksaan laboratorium rutin pada pasien diduga gagal jantung adalah 

darah perifer lengkap (hemo-globin, leukosit, trombosit), elektrolit, kreatinin, laju 

filtrasi glomerulus (GFR), glukosa, tes fungsi hati dan urinalisis. Pemeriksaan 

tambahan lain dipertimbangkan sesuai tampilan klinis. Gangguan hematologis  

atau  elektrolit  yang  bermakna jarang  dijumpai  pada pasien dengan gejala 

ringan sampai sedang yang belum  diterapi, meskipun   anemia  ringan,  

hiponatremia,  hiperkalemia  dan  penurunan  fungsi ginjal  sering  dijumpai  

terutama  pada  pasien  dengan  terapi  menggunakan diuretik dan/atau ACEI 

(Angiotensin Converting Enzime Inhibitor), ARB (Angiotensin Receptor 

Blocker), atau antagonis aldosterone. (Siswanto, 2015). 

2.10.4.1 Pemeriksaan Darah Rutin 

 Lebih dari setengah pasien yang masuk karena gagal jantung memiliki 

anemia (Hb<12 gr/dl) dan 8-16% memiliki Hb<10 gr/dl. Prevalensi ini ditemukan 
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lebih banyak pada pasien dengan gagal jantung kronis, sehingga dapat dipikirkan 

bahwa hemodilusi akibat meningkatnya volume plasma menjadi mekanisme 

penyebab anema pada pasien gagal jantung. Supresi sumsum tulang akibat 

peningkatan sitokin pro-inflamasi dan memperburuknya fungsi ginjal dapat pula 

mengakibatkan penurunan massa sel darah merah (Anonim, 2014). 

2.10.4.2 Elektrolit  

 Hiponatremi umum ditemukan 25-30% pasien memiliki kandungan 

natriuum < 135 mEq/L, hiponatremi berat (<130 mEq/L) jarang (5%). Kalium 

umumnya normal pada gagal jantung (sekitar 4.3-4.6 mEq/L), hypokalemia 

(3%<3.6 mEq/L) dan hyperkalemia (8%>5.5% mEq/L) jarang (Anonim, 2014). 

2.10.4.3 Fungsi ginjal 

 BUN lebih berhubungan langsung dengan beratnya gagal jantung 

dibandingkan kreatinin dan biasanya ditemukan meningkat pada saat masuk. 

Nilainya meningkat pada gagal jantung karena penurunan pada Glomerular 

Filtration Rate dan meningkatnya reabsorpsi natrium. Konsentrasi serum BUN 

meningkat seiring dengan meningkatnya vasokonstriksi perifer akibat gangguan 

hemodinamik dan altivasi neurohormonal pada gagal jantung. Nilanya meningkat 

dari sedang (30 mg/dl) hingga berat (81 mg/dl), tergantung pada populasi pasien 

yang dipelajari. Peningkatan ini biasanya disertai dengan meningkatnya kreatinin, 

yang merupakan akibat langsung dari penurunan GFR. Nilai kreatinin saat masuk 

pada kebanyakan kasus sekitar 1.7 mg/dl dan pada 20% pasien nilainya meningkat 

>2.0 mg/dl. Estimasi GFR dilakukan karena peningkatan serum kreatini tidak 

mencerminkan bertanya disfungsi renal (Anonim, 2014). 

2.10.4.4 Fungsi Hati  

 Pada penelitian yang melibatkan pasien gagal jantung yang dirawat pada 

uniintensif 60% memiliki temuan laboratorium disfungsi hati, yang 

mempengaruhi dosis obat-obat tertentu (Anonim, 2014).  

2.10.4.5 BNP atau NT-proBNP  

 Tes ini mengukur konsentrasi B-type natriuretic peptide (BNP) atau N-

terminal pro B-Type Natriuretic Peptide (NT-proBNP) dalam darah untuk 
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mendeteksi dan mengevaluasi gagal jantng. BNP awalnya disebut Brain 

Natriuretuc Peptide karena pertama kali ditemukan dalam jarigan otak (dan untuk 

membedakannya dari protein serupa yang dibuat atrium oleh ventrikel kiri 

jantung, disebut ANP). BNP sebenarnya diproduksi tertama oleh ventrikel kiri 

jantung (ruang pompa utama jantung). Hal ini terkait dengan volume darah dan 

tekanan serta pekerjaan yang jantung lakukan untuk memompa darah ke seluruh 

tubuh. Sejumlah kecil protein precursor, pro-BNP, yang terus diproduksi oleh 

jantung. Pro-BNP kemudian dibelah untuk melepaskan hormone aktif  BNP dan 

fragmen tidak aktif,NT- pro BNP kedalam darah (Anonim, 2012).  

 Ketika ventrikel kiri jantung di tarik, konsentrasi BNP dan NT-proBNP 

dihasilkan dapat meningkat tajam. Situasi ini menunjukkan bahwa jantung bekerja 

lebih keras dan memilikimlebih banyak kesulitan memenuhi tuntutan tubuh. Hal 

ini dapat terjadi dengan gagal jantung serta penyakit lain yang mempengaruhi 

jantung dan sistem peredaran darah. Kegagalan jantung ini tidak berarti bahwa 

jantung telah berhenti bekerja, itu hanya berarti bahwa tidak memompa darah 

secara efektif sebagaimana mestinya. Konstentrasi BNP atau NT-proBNP akan 

mencerminkan berkurangnya kapasistas tersebut (Anonim, 2012).  

2.10.4.6 Pemeriksaan Troponin I atau T  

   Pemeriksaan  troponin dilakukan  pada  penderita  gagal  jantung  jika  

gambaran klinisnya  disertai dugaan  sindroma  koroner  akut.  Peningkatan  

ringan  kadar troponin  kardiak sering  pada gagal  jantung berat atau  selama 

dekompensasi gagal  jantung pada penderita tanpa iskemia miokard (Siswanto, 

2015).     

2.11 Penatalaksanaan Terapi Gagal Jantung  

2.11.1 Terapi non Farmakologi  

2.11.1.1 Manajemen perawatan mandiri  

Manajemen perawatan mandiri mempunyai peran dalam keberhasilan 

pengobatan gagal jantung dan dapat  memberi  dampak  bermakna perbaikan  

gejala gagal jantung, kapasitas fungsional, kualitas hidup, morbiditas  dan 

prognosis. Manajemen perawatan mandiri dapat didefnisikan sebagai  tindakan-

tindakan  yang  bertujuan  untuk  menjaga stabilitas  fisik, menghindari  perilaku  
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yang  dapat memperburuk  kondisi  dan  mendeteksi gejala awal perburukan gagal 

jantung, pembatasan cairan, dan olahraga (Siswanto, 2015). 

2.11.1.2  Pengurangan berat badan 

   Pengurangan berat badan pasien obesitas (IMT > 30 kg/m2) dengan 

gagal jantung dipertimbangkan untuk mencegah perburukan gagal jantung, 

mengurangi gejala dan meningkatkan kualitas hidup (Siswanto,2015). 

 

 

 

 

 

 

 

2.11.2 Terapi Farmakologi 

Strategi untuk penatalaksanaan gagal jantung yaitu mencegah terjadinya 

gagal jantung dengan cara mengobati kondisi-kondisi yang menuju terjadinya 

hipertensi dan penyakit arteri lainnya. Jika disfungsi miokard sudah terjadi, tujuan 

pertama adalah mengobati/ menghilangkan penyebab dasarnya (misalnya iskemia, 

penyakit tiroid, alkohol, obat). Jika penyebab dasarnya tidak dapat disembuhkan 

maka pengobatan ditujukan untuk mencegah memburuknya fungsi jantung dengan 

memperlambat remodeling miokard sehingga dapat mengurangi mortalitas, yaitu 

dengan memberikan penghambat ACE dan beta blocker untuk mengurangi beban 

kerja jantung. Selain itu, pengobatan juga ditujukan untuk mengurangi gejala-

gejala gagal jantung sehingga dapat memperbaiki kualitas hidup pasien antara lain 

diperlukan pengurangan overload cairan dengan diuretik, penurunan resistensi 

perifer dengan vasodilator dan peningkatan kontraktilitas dengan obat inotropik 

(Setiawan dan Nafrialdi, 2009). 

2.11.2.1 Angiotensin Receptor Blocker (ARB) 

 Angiotensin Reseptor Blocker (ARB) bekerja dengan cara memblokir 

reseptor angiotensin II subtype AT1 dan AT2. Aktivasi reseptor AT1 

menyebabkan vasokontriksi ditandai dengan norepinefrin, aktivasi simpatik, 
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sekresi aldosterone dan hipertrofi vaskuler (Francis et al, 2004). Penelitian ini 

menunjukkan blockade AT1 memberikan efek yang menguntungakn pada pasien 

HF. Candesartan adalah angiotensin reseptor blocker yang selektif menghambat 

pengikatan angiontensi II pada reseptor AT1 (Ripley TL et al, 2006).  

2.11.2.2 Angiotensin-Converting-Enzyme Inhibitor (ACEI) 

 ACE inhibitors dapat dianggap arteriol nonselektif dan dilator vena. 

Pilihan harus didasarkan pada tanda-tanda pasien dan gejala dan pengukuran 

hemodinamik. Dengan demikian, pada pasien dengan tekanan pengisian tinggi di 

antaranya gejala utama adalah dyspnea, dilator vena seperti nitrat long-acting akan 

sangat membantu dalam mengurangi tekanan pengisian dan gejala kongesti paru. 

Pada pasien yang kelelahan karena keluaran ventrikel kiri yang rendah merupakan 

gejala utama, sebuah dilator arteriol seperti hydralazine dapat membantu dalam 

meningkatkan output ke depan jantung. Pada kebanyakan pasien dengan gagal 

kronis parah yang merespon buruk terhadap terapi lain, masalah biasanya 

melibatkan baik tekanan pengisian tinggi dan penurunan curah jantung. Dalam 

situasi ini, pelebaran baik arteriol dan vena diperlukan. (Katzung, 2007).  

2.11.2.3 Antagonis Aldosteron  

 Spironolactone dan eplerenone merupakan antagonis aldosteron yang 

bekerja dengan menghalangi reseptor mineralokortikoid, sebagai target untuk 

aldosteron. Di ginjal, antagonis aldosteron menghambat reabsorpsi natrium dan 

ekskresi kalium. Meskipun efek diuretik dengan dosis rendah antagonis aldosteron 

yang minimal, efek hemat kalium dapat memiliki konsekuensi yang signifikan. 

Dalam hati, antagonis aldosteron menghambat matriks ekstraselular jantung dan 

deposisi kolagen, sehingga pelemahan jantung fibrosis dan ventrikel remodeling. 

Spironolactone juga berinteraksi dengan reseptor androgen dan progesteron, yang 

dapat menyebabkan ginekomastia (Dipiro et al, 2011).  

2.11.2.4 Calsium Channel Blocker(CCB)  

 Calsium Channel Blocker memiliki fungsi penting dalam kontraksi 

jantung dan pembuluh darah otot polos. Calsium channel blocker menyebabkan 

relaksasi pembuluh darah otot polos dan vasodilatasi, dengan efek inotropik 

negatif pada otot jantung ( Ogawa et al, 2014) 



 

 

 

 

 

 

 

                                     

36 
 

2.11.2.5 Diuretik  

 Diuretik dapat menurunkan tekanan darah terutama oleh depleting natrium 

di tubuh. Awalnya, diuretik menurunkan tekanan darah dengan mengurangi 

volume darah dan curah jantung; resistensi pembuluh darah perifer dapat 

meningkat. Setelah 6-8 minggu, jantung kembali keluaran menuju normal 

sementara resistensi pembuluh darah perifer menurun. Sodium diyakini 

berkontribusi resistensi pembuluh darah dengan meningkatkan kapal kekakuan 

dan reaktivitas saraf, kemungkinan berhubungan dengan peningkatan pertukaran 

natrium-kalsium dengan peningkatan resultan kalsium intraseluler. (Katzung, 

2007). 

2.11.2.5 Obat Inotropik Positif  

   Beberapa obat inotropik positif digunakan untuk pengobatan gagal 

jantung adalah sebagai berikut: 

2.11.2.5.1 Digoxin 

     Digoxin dapat digunakan untuk mengobati gejala gagal jantung dan 

takiaritmia supraventrikuler seperti atril fibrilasi dan dapat diterima secara luas. 

Sejumlah uji kilinis menunjukkan bahwa digoxin dapat meningkatkan fungsi 

jantung dan kualitas hidup tetapi pemakaian digoxin harus diperhatikan karena 

mempunyai efek terapi yang sempit sehingga perlu monitoring. (Dipiro et al, 

2011).  

2.11.2.5.2 Dobutamin 

      Dobutamin merupakan katekolamin agonis β-1 dan β-2 adrenergik 

yang membantu meningkatkan kontraktilitas miokard. Pada pasien dengan syok 

kardiogenik yang disebabkan oleh dekompensasi gagal jantung, dobutamin 

mengurangi tekanan akhir diastolik ventrikel dan meningkatkan tekanan darah 

dengan meningkatkan curah jantung (Tariq and Aronow, 2015).  

2.11.2.5.3 Dopamin  

     Dopamin menstimulasi reseptor β-adrenergik secara langsung dan tidak 

langsung, dengan meningkatkan kontraktilitas miokardium dan curah jantung. 

Dosis rendah dopamin sering dikombinasi dengan dobutamin dosis tinggi 

(Dickstein et al, 2008). 
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2.11.2.6 Vasodilator lain golongan nitrat  

2.11.2.6.1 Hydralazine - Isosorbide dinitrate (ISDN) 

     Nitrat dan hydralazine awalnya digabungkan dalam pengobatan gagal 

jantung karena tindakan hemodinamik mereka saling melengkapi. Nirtat sebagai 

donor oksida nirtat dapat mengaktifkan guanylate cyclase untuk meningkatkan 

siklik guanosin monofosfat (cGMP) di otot polos pembuluh darah. Hal ini 

menyebabkan venodilatasi da pengurangan preload. Hydralazine adalah 

vasodilator langsung yang bertindak terutama pada arteri otot polos untuk 

mengurangi SVR dan meningkatkan stroke volume dan cardiac output. Kombinasi 

nitrat hydralazine akan memberikan efek yang menguntungkan (Dipiro et al., 

2011). 

2.11.2.6.2 Nitroglycerin 

     Nitroglycerin dapat digunakan untuk pengobatan gagal jantung 

dekompensasi akut. Nitroglycerin memiliki onset yang cepat dan memiliki waktu 

paruh yang pendek dan respon kurva dosis yang jelas pada kedua hemodinamik 

global dan sirkulasi perifer. Nitroglycerin dapat mengurangin tekanan LV dan RV 

pada pengisian tekanan dan afterload (Brugts, 2015).           

2.12 Beta- Blocker  

Beta blocker lebih efektif digunakan untuk pencegahan pada kejadian 

gagal jantung. Beta blocker juga dapat mengurangi gejala dari gagal jantung dan 

memiliki parameter metabolik yang dapat digunakan untuk pasien dengan 

diabetes serta dapat digunakan untuk terapi infark miokard.  (Marc Klapholz, 

2008). Beta blocker juga dianjurkan pada pasien dengan disfungsi LV setelah 

infark miokard, terlepas dari apakah mereka memiliki gejala atau tidak untuk 

gagal jantung (Metra et al., 2007). 

Beta blocker dapat menghambat adrenoseptor beta di jantung, pembuluh 

darah perifer, bronkus, pankreas, dan hati. Aktivitas simpatomimetik intrinstik 

menunjukkan bahwa kapasitas beta blocker dapat merangsang maupun memblok 

reseptor adrenergic. Beta blocker juga dapat memperlambat denyut jantung maka 

dapat terjadi depresi miokard dan kontraktilitas miokard sehingga dapat 

menurunkan curah jantung. Tujuan pemberian beta blocker adalah sebagai 
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vasodilatasi arteriol sehingga dapat menurunkan resistensi perifer (Anonim, 

2015).  

Mekanisme kerja beta blocker dapat menstimulasi reseptor beta pada otak 

dan perifer sehingga akan memacu pelepasan neurotransmitter  yang 

meningkatkan aktivitas sistem saraf simpatis. Stimulasi reseptor beta-1 pada 

nodus sino-atrial dan miokardiak meningkatkan hate rate dan kekuatan kontaksi. 

Stimulasi reseptor beta pada ginjal akan menyebabkan penglepasan renin-

angiotensin-aldosteron efek akhirnya adalah peningkatan cardiac output, 

peningkatan tahanan perifer dan peningkatan sodium yang diperantarai 

aldosterone dan retensi air, terapi menggunakan beta-blocker akan mengantagonis 

semua efek tersebut sehingga terjadi penurunan tekanan darah (Gormer, 2007). 

Adapun beberapa golongan beta blocker yaitu:  

a. Beta blocker selektif  

Beta-blocker selektif seperti bisoprolol bekerja pada reseptor beta-1 

tetapi tidak spesifik untuk reseptor beta-1 saja karena itu penggunaan pada pasien 

dengan riwayat asma dan bronkhospasma harus diperhatikan (Gormer, 2007). 

Beberapa obat dari beta blocker selektif yaitu Asebutol, Metorprolol, Atenolol, 

Bisoprolol, dan Esmolol (Gunawan, 2012).  

b. Beta-blocker non selektif  

Beta blocker yang non selektif seperti propranolol dapat memblok 

reseptor beta-1 dan beta-2. Beta-blocker yang mempunyai aktivitas agonis parsial 

sebagai aktivitas simpatomimetik instrisik, misalnya acebutol yang bekerja 

sebagai stimulan-beta pada saat aktivitas adrenergic minimal misalnya pada saat 

tidur tetapi akan memblok aktivitas beta pada saat aktivitas adrenergik meningkat 

misalnya pada saat berolahraga. Hal ini menguntungkan karena mengurangi 

brakikardi (Gormer, 2007). Beberapa obat dari beta blocker non selektif seperti 

propranolol, Nadolol, Pindolol, Timolol, dan Karvediol (Gunawan, 2012). 

c. Beta blocker dengan ISA  
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      Beta blocker dengan ISA juga diklasifikasikan sebagai penghambat 

namun beberapa molekul golongan ini dapat mengendalikan otot jantung, 

sehingga dapat mengaktifkan aktivitas simpatomimetic instrinsik. Contoh beta 

blocker yang masuk dalam beta blocker dengan ISA adalah pindolol dan 

acebutolol. Beta blocker dengan ISA juga dapat meningkatkan toleransi Beta-

blocker karena tidak menyebabkan bradikardi berat atau efek inotropik negatif 

yang berlebihan saat istirahat (Wachter and Gilbert, 2012).   

Gambar 2.10 Daftar macam macam beta-blocker (Goodman and 

Gilman’s, 2011)  

2.12.2  Tinjauan Tentang Bisoprolol 

Bisoprolol,1-((alpha-(2-Isopropoxyethoxy)-P-tolyl)oxy)-3(isopropylamino)- 

2-propanol. Bisoprolol merupakan agen yang dapat memblokir beta-1 adrenergik 

kardioselektif yang dapat digunakan untuk pencegahan sekunder infark miokard 

(MI), gagal jantung, angina pectoris dan hipertensi ringan sampai sedang. Pada 

dosis yang lebih rendah (kurang dari 20 mg setiap hari), bisoprolol selektif blok 

reseptor β1-adrenergik jantung dengan sedikit aktivitas melawan reseptor β2-

adrenergik dari paru-paru dan otot polos pembuluh darah. bisoprolol tidak 

menunjukkan aktivitas simpatomimetik hanya bisoprolol dapat menunjukkan 

aktivitas β-blocking signifikan (Anonim, 2017).  
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Gambar 2.11 struktur kimia bisoprolol (Anonim, 2017). 

2.12.3  Mekanisme Bisoprolol 

 Mekanisme kerja dari bisoprolol adalah dapat mensitmulasi katekolamin 

reseptor beta-1 adrenergik di jantung dan otot polos pembuluh darah. Reseptor 

beta-1 adrenergik adalah reseptor adrenergik utama di jantung yang 

mentransduksi sinyalnya melalui ikatan dengan protein Gs yang mengaktifkan 

jalur adenilat siklase. Mekanisme kerja reseptor beta-1 adrenergik yaitu karena 

adanya ligan yang menempel pada reseptor beta-1 adrenergik yang mengaktivasi 

protein Gs maka akan dapat mengaktifkan jalur adelinat siklase, aktivasi adelinat 

siklase menyebabkan peningkatan kadar cAMP, menstimulasi PKA untuk 

menfosforilasi berbagai protein regulator Ca dan beberapa protein mikrofilamen 

seperti troponin sehingga dapat menyebabkan efek peningkatan kontraksi otot 

jantung dan frekuensi jenyut jantung (Ikawati, 2014) maka dari itu reseptor beta-1 

harus diblok agar hal ini dapat menurunkan denyut jantung, curah jantung, 

tekanan darah sistolik dan diastolik serta hipotensi ortostatik. Pada dosis yang 

lebih tinggi, misalnya 20 mg  bisoprolol dapat kompetitif memblokir reseptor 

beta-2 adrenergik di bronkus dan otot polos dipembuluh darah yang menyebabkan 

broskospame (Anonim, 2017). 
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Gambar 2.12 Mekanisme reseptor beta-1 (Rengo et al, 2013) 

2.12.4  Farmakokinetik Bisoprolol  

 Bisoprolol hampir sepenuhnya di serap dari saluran pencernaan dan 

mengalami metabolime yang mengakibatkan bioavabilitas oral sekitar 90%. 

Konsentrasi plasma dapat dicapai 2 sampai 4 jam setelah dosis oral. Bisoprolol 

dapat terikat pada protein plasma sekitar 30%. Bisoprolol memiliki eliminasi 

waktu paruh dalam plasam 10 sampai 12 jam. Bisoprolol cukup larut hal ini 

bisoprolol dimetabolime dihati dan diekresikan di dalam urin. (Martindale, 2009). 

Bisoprolol tidak mengganggu metabolisme obat lain (Metra et al., 2007). 

2.12.5   Farmakodinamik Bisoprolol  

 Bisoprolol adalah kompetitif, kardioselektif antagonis β1-adrenergik. 

Aktivasi β1-reseptor (terletak terutama di jantung) dengan epinefrin meningkatkan 

denyut jantung dan tekanan darah yang menyebabkan jantung untuk 

mengkonsumsi lebih banyak oksigen. β1-adrenergik agen blocking seperti 

bisopolol menurunkan denyut jantung dan tekanan darah dan dapat digunakan 

untuk mengurangi beban kerja pada jantung dan karenanya tuntutan oksigen. 

Mereka secara rutin diresepkan pada pasien dengan penyakit jantung iskemik. 

Selain itu, β1-selektif blocker mencegah pelepasan renin, hormon yang diproduksi 

oleh ginjal menyebabkan penyempitan pembuluh darah. Bisoprolol bersifat 
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lipofilik dan tidak ada aktivitas intrinsik atau aktivitas simpatomimetik (ISA) 

(Anonim, 2016). 

2.12.6  Indikasi  

Bisoprolol dapat digunakan untuk me-manajemen gagal jantung, angina 

pektoris, dan hipertensi ringan sampai sedang dan untuk pencegahan sekunder 

infark miokard (Anonim, 2017). Bisoprolol adalah beta-blocker yang pertama 

terbukti memiliki efek yang menguntungkan pada jantung (Metra et al., 2007). 

Bisoprolol juga dapat menaikan fraksi ejeksi, menurunkan denyut jantung dan 

pengurangan gejala gagal jantung (Katzung, 2007). Bisoprolol juga diberikan 

pada pasien yang gejala ringan sampai berat (Kelas Fungsional II – IV NYHA) 

dan pada pasien stabil secara klinis dan tidak ada tanda terjadinya retensi cairan 

yang berat (Siswanto, 2015). 

2.12.7  Dosis dan Rute pemberian  
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    Hipertensi dan angina. Satu tablet 5 mg sehari sekali pada pagi hari 

sebelum atau sesudah makan. Dalam kasus sedang/tidak terlalu berat, satu tablet 

sehari mungkin cukup. Kebanyakan kasus dapat terkontrol dengan pemberian 2 

tablet/hari (10 mg), kecuali pada sejumlah kecil kasus memerlukan dosis 4 

tablet/hari (20 mg). Pada pasien dengan disfungsi ginjal atau disfungsi hati berat, 

maksimum dosis per hari adalah 2 tablet/hari (10 mg). Gagal Jantung Kronik 

(CHF). 1,25 mg sehari sekali untuk satu minggu, jika dapat ditoleransi dengan 

baik dapat ditingkatkan menjadi 2,5 mg sehari sekali untuk minggu berikutnya, 

jika dapat ditoleransi dengan baik dapat ditingkatkan menjadi 3,75 mg sehari 

sekali untuk minggu berikutnya, jika dapat ditoleransi dengan baik dapat 

ditingkatkan menjadi 5 mg sehari sekali untuk 4 minggu berikutnya, jika dapat 

ditoleransi dengan baik dapat ditingkatkan menjadi 7,5 mg sehari sekauntuk 4 

minggu berikutnya, jika dapat ditoleransi dengan baik dapat ditingkatkan menjadi 

10 mg sehari sekali untuk terapi pemeliharaan. Setelah pemberian awal 1,25 mg, 

pasien harus diamati selama lebih kurang 4 jam (terutama berkaitan dengan 

tekanan darah, detak jantung, gangguan konduksi, tanda-tanda memburuknya 

gagal jantung) (Dipiro et al., 2011).  

Gambar 2.13 Tabel dosis beta-blocker (Dipiro et al., 2011). 

2.12.7  Efek samping  

            Bisoprolol sama seperti beta-blocker yang lainnya tidak boleh 

diberhentikan secara mendadak karena dapat menyebabkan takikardia, takiaritmia, 

angina, hipotensi simtomatik dan memperburuk gagal jantung, jika penghentian 

diperlukan maka dosis harus dikurangi secara bertahap (Metra et al., 2007). 
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2.12.8 Interaksi Obat  

   Penggunaan beta blocker yaitu bisoprolol dengan golongan angiotensin 

converting enzyme( ACEI) yang dapat meningkatkan dyspnea. (Christensen E et 

al., 2009). Penggunaan rifampisin dapat meningkatkan clearance metabolik dari 

bisoprolol sehingga dapat mempersingkat eliminasi waktu paruh pada bisoprolol 

(Anonim, 2016).  Penggunaan beta-blocker dengan ivabradine dapat 

meningkatkan kardivaskular pada gagal jantung sistolik (Ford et al., 2015).  

2.12.9 Kontraindikasi   

           Kontraindikasi absolut untuk pengobatan beta-blocker adalah asma yang 

sensitif terhadap administrasi beta-2 ARS agonis. Dosis beta-blocker dapat 

dikurangi dalam kasus yang dapat memperburuk gagal jantung atau efek 

hemodinamik yang merugikan (Hipotensi dan Brakikardia) hal ini dapat terjadi 

selama fase uptriation. Pasien dengan asma bronkial dapat menunjukkan toleransi 

yang lebih baik untuk bisoprolol dibandingkan dengan beta-blocker lainnya. 

(Merta et al., 2007). 

2.12.10 Sediaan di Indonesia 

 Terdapat berbagai macam nama dagang bisoprolol yang beredar di 

Indonesia seperti yang terdaftar dalam ISO vol 47. Berikut nama dagang, 

kandungan dan bentuk sediaan bisoprolol yang beredar di Indonesia :  

Tabel II.7 Sediaan bisoprolol di Indonesia  

Kandungan 

 

2,5 mg 

(bisoprolol fumarat) 

5 mg 

(bisoprolol fumarat) 

Nama dagang                                       Bentuk sediaan 

B-beta - Tablet salut selaput 

Beta One Tab Tab 

Biscor - Tablet salut selaput 

Bisoprolol - Tab 

Concor Tab Tab 

Hapsen - Tab 

Maintate Tab Tab 



 

 

 

 

 

 

 

                                     

45 
 

(ISO Vol. 47 2013) 

 

 

  

 


