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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Gagal jantung adalah sindroma klinis yang disebabkan oleh 

ketidakmampuan jantung untuk memompa darah yang cukup dalam memenuhi 

kebutuhan metabolisme tubuh (Wells et al., 2015). Gagal jantung merupakan 

penyebab utama morbiditas dan mortalitas di seluruh dunia (Brunton et al., 2011). 

Risiko terjadinya gagal jantung semakin meningkat sepanjang tahun. Data yang 

diperoleh World Health Organization (WHO) menunjukkan bahwa pada tahun 

2005 terdapat 17,5 juta kematian akibat gangguan kardiovaskular dan 

diperkirakan akan terus meningkat hingga mencapai 20 juta kematian pada tahun 

2030. Lebih dari 80% kematian akibat cardiovascular disease (CVD) terjadi di 

negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah (Fuster dan Kelly, 2010). 

Gagal jantung merupakan salah satu penyakit kardiovaskular yang menjadi 

masalah serius di Amerika. 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 seiring dengan bertambahnya usia. Tingkat kematian 

untuk gagal jantung sekitar 50% dalam waktu 5 tahun (Yancy et al., 2013). 

Sebagian besar orang yang di diagnosis gagal jantung tidak dapat bertahan hidup 

lebih dari 5 tahun (Mozzafarian et al., 2016).  

Di Indonesia, data Kementrian Kesehatan menunjukkan terdapat 7,2% 

penduduk Indonesia menderita penyakit jantung. Prevalensi penyakit gagal 

jantung pada tahun 2013 sekitar 0,3% dari jumlah penduduk atau diperkirakan 

sekitar 530.068 penduduk menderita gagal jantung, prevalensi penyakit ini 

meningkat seiring dengan bertambahnya usia. Berdasarkan diagnosis, estimasi 

jumlah penderita penyakit gagal jantung terbanyak terdapat di Provinsi Jawa Barat 

sebanyak 96.487 orang (RISKESDAS, 2013). Angka mortalitas di Indonesia 

yakni sebesar 31,9% disebabkan oleh penyakit kardioserebrovaskular yaitu 

penyakit jantung, stroke dan pembuluh darah kapiler (Departemen Kesehatan RI, 

2007). 



 

 

 

 

 

 

 

                                     

2 

 

Etiologi gagal jantung meliputi gangguan struktural atau fungsional jantung 

yang mengganggu pengisian ventrikel, hipertensi, penyakit pada miokard (antara 

lain: kardiomiopati, miokarditis), beban volume yang berlebihan (volume 

overload) serta faktor risiko lain seperti perokok, inaktivitas fisik yang dapat 

meningkatkan faktor risiko gagal jantung (King et al., 2012). Etiologi gagal 

jantung yang paling umum adalah akibat peristiwa iskemik dan sebagian kecil 

pasien memiliki penyakit katup jantung serta aritmia kronis (Krum dan Driscoll, 

2013). 

Mekanisme yang mendasari gagal jantung yaitu gangguan kemampuan 

kontraktilitas yang menyebabkan curah jantung lebih rendah dibandingkan curah 

normal. Curah jantung yang menurun dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu preload, 

kontraktilitas dan afterload, apabila salah satu terganggu maka curah jantung akan 

berkurang (Kemp dan Conte, 2012). Karena curah jantung yang menurun 

menyebabkan terjadi beberapa mekanisme kompensasi tubuh, diantaranya: (1) 

aktivasi sistem renin angiotensin aldosteron (RAAS) dan saraf simpatik, (2) 

mekanisme Frank Starling dimana peningkatan preload meningkatkan stroke 

volume dan curah jantung (King et al., 2012). Selain itu juga terjadi hipertrofi dan 

remodeling ventrikel (Wells et al., 2015). 

 Manifestasi gagal jantung yang utama adalah sesak nafas dan rasa lelah 

kemudian terjadi retensi cairan yang menyebabkan kongesti paru dan edema 

perifer, hal ini disebabkan oleh adanya peningkatan tekanan dalam sirkulasi paru 

(Kemp dan Conte, 2012). Pada umumnya pasien akan mengalami dyspnea (sesak 

nafas) meskipun pada awalnya hanya terjadi pada saat melakukan aktivitas fisik, 

keluhan disertai dengan kelelahan dan kelemahan serta edema perifer (retensi 

cairan dalam jaringan) yang sering terlihat sebagai pembengkakan pada tungkai 

(Dickstein et al., 2008). Jantung membesar, central venous pressure (CVP) yang 

tinggi menyebabkan distensi vena jugular, pembengkakan hati (hepatomegali), 

dan terjadinya penumpukan cairan peritoneal (ascites) (Aaronson dan Ward, 

2013). Tujuan pengobatan pada pasien gagal jantung yaitu untuk meningkatkan 

kualitas hidup pasien dengan meredakan dan mengurangi gejala, mencegah dan 

meminimalkan masuk rumah sakit, memperlambat perkembangan penyakit dan 

memperpanjang kelangsungan hidup pasien (Wells et al., 2009).  
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Dalam pengobatan gagal jantung, ada beberapa golongan obat untuk terapi 

farmakologi yang terdiri atas golongan Angiotensin Converting Enzyme Inhibitor 

(ACEI), Angiotensin Receptor Blocker (ARB), Diuretik, Inotropik Positif, Beta 

Blocker, Antagonis Aldosteron, Nitrat dan Glikosida Jantung. Terapi obat untuk 

kondisi gagal jantung diutamakan pada penggunaan diuretik dan glikosida jantung 

(Brunton et al., 2011). 

Terapi lini pertama untuk pasien gagal jantung adalah ACEI dan diuretik. 

ACEI pada gagal jantung ditujukan untuk semua pasien karena tidak berfungsinya 

sistolik pada ventrikel kiri (left ventricular systolic dysfunction). Disamping itu 

juga digunakan untuk mengontrol tekanan darah pasien, sedangkan diuretik harus 

secara rutin digunakan untuk menghilangkan gejala kongestif dan retensi cairan 

pada pasien gagal jantung dengan titrasi dosis sesuai dengan kebutuhan (NICE 

Guideline, 2010). 

Diuretik mengurangi akumulasi cairan (preload) dengan meningkatkan 

ekskresi garam dan air dari ginjal sehingga preload, kongesti pulmonal, dan 

edema sistemik dapat berkurang (Aaronson dan Ward, 2013). Furosemid 

merupakan loop diuretik yang sering digunakan pada pengobatan gagal jantung. 

Loop diuretik merupakan obat utama yang digunakan yang bertujuan untuk terapi 

dekongestif dalam kondisi gagal jantung akut maupun kronis, akan meningkatkan 

RAAS dan sistem saraf simpatis. Selain itu, penggunaan loop diuretik mengurangi 

tekanan pengisian ventrikel kiri, menghindari edema paru, dan mengurangi retensi 

cairan (Palazzuoli et al., 2014). 

Sebuah penelitian menunjukkan bahwa diuretik (furosemid) telah terbukti 

memperbaiki gejala gagal jantung. Furosemid merupakan loop diuretik yang 

sering digunakan, tidak hanya untuk ekskresi natrium tetapi digunakan juga 

sebagai venodilator (Yilmaz et al., 2011). Selain itu, penelitian yang dilakukan 

menggunakan metode cohort juga mengungkapkan bahwa dosis rendah infus 

furosemid efektif dan tidak memiliki efek samping yang buruk. Ditemukan juga 

bahwa furosemid aman dan efektif pada pasien dengan left ventricular ejection 

fraction (LVEF) serta dapat menjadi pilihan yang rasional untuk terapi awal 

diuretik pada banyak pasien dengan gagal jantung akut (Ng et al., 2012). 

Administrasi furosemid intravena untuk pasien gagal jantung akan menghasilkan 
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efek diuretik yang cepat (dalam waktu 30 menit) dan puncaknya pada 1,5 jam. 

Efek ini menyebabkan penurunan tekanan pengisian ventrikel dan perbaikan 

gejala pada sebagian besar pasien gagal jantung (Felker et al., 2009). Sebuah studi 

randomized controller trial menunjukkan bahwa infus furosemid memberikan 

efek diuresis yang lebih baik dan menyebabkan penurunan pada B-type natriuretic 

peptide (Qavi et al., 2015). 

Berdasarkan uraian dan fakta di atas, maka perlu diadakannya studi tentang 

pola penggunaan furosemid pada pasien gagal jantung di RSUD Sidoarjo. 

Penelitian ini dilakukan secara retrospektif di RSUD Sidoarjo untuk mengetahui 

serta mempelajari pola penggunaan diuretik pada penderita gagal jantung. 

1.2  Rumusan Masalah 

Bagaimana pola penggunaan furosemid meliputi dosis, rute pemakaian, 

frekuensi dan cara/atau aturan penggunaan pada penderita gagal jantung di RSUD 

Sidoarjo? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

 Mengetahui pola penggunaan furosemid yang digunakan pada terapi gagal 

jantung di RSUD Sidoarjo. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Menganalisa pola terapi obat furosemid pada pasien gagal jantung di RSUD 

Sidoarjo meliputi dosis, rute, frekuensi, dan aturan penggunaan terkait data 

Laboratorium dan Klinis. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

a) Memberikan informasi tentang pola penggunaan furosemid pada gagal 

jantung dalam upaya peningkatan mutu pelayanan kepada pasien. 

b) Sebagai informasi tambahan bagi peneliti selanjutnya tentang penggunaan 

furosemid pada pasien gagal jantung. 

 


