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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Jantung 

2.1.1 Anatomi Jantung 

Jantung adalah organ tubuh yang terdiri dari otot–otot, berfungsi untuk 

memompa darah yang membawa oksigen serta nutrisi ke seluruh bagian tubuh 

(McConahy, 2007). Jantung merupakan sistem transportasi dan dapat diibaratkan 

sebagai pompa yang terdiri dari dua sisi yaitu sisi kanan dan sisi kiri (Marieb dan 

Hoehn, 2013). Sisi kanan memompa darah dari tubuh ke paru–paru, sedangkan 

sisi kiri memompa darah dari paru–paru ke seluruh bagian tubuh. Setiap sisi 

terdiri dari 2 kompartimen: atrium dan ventrikel. Atrium merupakan bagian 

terkecil sehingga memberikan kontribusi yang kecil pula untuk sirkulasi darah. 

Kedua atrium berada di bagian atas dan ventrikel berada di bagian bawah 

(McConahy, 2007). Jantung terletak di bawah tulang dada dalam kompartemen 

dada yang disebut dengan mediastinum, yang menempati ruang antara paru–paru 

(Curran dan Sheppard, 2011). 

 
 

Gambar  2.1. Letak jantung (Curran dan Sheppard, 2011) 
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Jantung normal manusia bervariasi sesuai dengan tinggi dan berat badan 

yaitu pada laki–laki, berat jantung sekitar 300-350 g sedangkan pada wanita 

sekitar 250–300 g. Ketebalan ventrikel kanan adalah 0,3–0,5 cm dan ventrikel kiri 

adalah 1,3–1,5 cm. Jantung dibagi menjadi empat ruang yang berbeda. Terdiri dari 

tiga lapisan (epikardium, miokardium, dan endokardium). Berisi dua atrium (kiri 

dan kanan), berisi dua ventrikel (kiri dan kanan) serta berisi empat katup (aorta, 

mitral, trikuspid dan pulmonal) (Movahed et al., 2009). 

Dinding jantung terdiri dari tiga lapisan antara lain:  

a. Epikardium 

Epikardium adalah lapisan luar dari dinding jantung dan dibentuk oleh 

lapisan visceral perikardium. Visceral perikardium ini disebut sebagai epikardium 

(Movahed et al., 2009). Perikardium terdiri dari dua lapisan yaitu lapisan luar 

disebut perikardium fibrosa dan lapisan dalam disebut epitel (Seeley et al., 2007). 

Perikardium fibrosa terdiri dari jaringan ikat yang kuat, padat dan tidak elastis. 

Diantara dinding perikardium, ada rongga perikardial (pericardial cavity). Ruang 

sempit ini biasanya berisi 10–15 ml cairan perikardial yang berfungsi 

memudahkan pergerakan jantung saat terjadi proses pemompaan darah (Curran 

dan Sheppard, 2011). 

b. Miokardium 

Lapisan tengah dinding jantung disebut miokardium. Lapisan ini tebal dan 

terdiri atas sel–sel otot jantung yang melapisi dinding jantung. Miokardium 

dikelilingi oleh epikardium (lapisan luar dari dinding jantung) dan endokardium 

(lapisan dalam jantung). Miokardium berkontraksi untuk memompa darah dari 

jantung ke aorta. Ketebalan miokard bervariasi dari satu ruang jantung ke ruang 

yang lainnya (Curran dan Sheppard, 2011). 

c. Endokardium 

Endokardium merupakan lapisan terdalam dari jantung yang tersusun dari 

jaringan endotelium dan jaringan ikat subendotelial, permukaan endokardium 

tidak kaku karena berfungsi untuk mengumpulkan darah, memompa, dan dapat 

membantu mengatur kontraktilitas. Lapisan ini melapisi jantung, katup, dan 

menyambung dengan lapisan endotelial yang melapisi pembuluh darah (Movahed 

et al., 2009). 
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Gambar  2.2. Lapisan dinding jantung (Curran dan Sheppard, 2011) 

 Jantung dibagi menjadi empat ruang yang berbeda dengan ketebalan dinding 

otot yang berbeda. Atrium kiri dan atrium kanan yang kecil, ruang berdinding 

tipis terletak tepat di atas ventrikel kiri dan ventrikel kanan. Atrium menerima 

darah dari sistem vena dan paru-paru kemudian berkontraksi dan mengeluarkan 

darah ke dalam ventrikel. Ventrikel kemudian memompa darah ke seluruh tubuh 

atau paru–paru. Jantung berisi empat katup, masing–masing dari empat katup 

memiliki peran khusus dalam menjaga stabilitas fisiologis (Movahed et al., 2009).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3. Sistem sirkulasi sistemik dan paru (McConahy, 2007) 
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Jantung memiliki jalur sirkulasi yang berbeda yaitu sirkulasi paru dan 

sirkulasi sistemik (gambar 2.3). Sirkulasi yang dikontrol oleh sisi kanan jantung 

adalah sirkulasi paru. Sirkulasi ini adalah bagian dari sistem kardiovaskular yang 

membawa darah dari jantung ke paru-paru. Oksigen darah memasuki atrium 

kanan melalui vena kava dan dipompa ke paru-paru oleh ventrikel kanan melalui 

arteri paru-paru. Darah menerima oksigen di paru-paru dan dikirim kembali ke 

sisi kiri jantung melalui pembuluh darah paru. Sedangkan sirkulasi sistemik 

adalah bagian dari sirkulasi yang membawa darah yang kaya oksigen dari sisi kiri 

jantung ke seluruh tubuh. Setelah darah mengambil oksigen di paru-paru, 

kemudian akan kembali ke jantung melalui atrium kiri. Ventrikel kiri memompa 

darah yang kaya akan oksigen melalui aorta ke seluruh tubuh. Setelah itu, darah 

akan kembali ke atrium kanan dan menyelesaikan jalur. Jalur sirkulasi ini dikenal 

sebagai sirkulasi sistemik (McConahy, 2007). 

2.1.2 Fisiologi Jantung 

2.1.2.1 Siklus Jantung 

Siklus jantung adalah urutan kejadian mekanik yang terjadi selama jantung 

berdetak. Setiap denyut jantung atau siklus jantung dibagi menjadi dua fase yaitu 

kontraksi dan relaksasi yang dirangsang oleh electrical impuls dari sinoatrial 

nodus (SA node). Selama terjadi kontraksi ventrikel dan pengosongan isi disebut 

sistol. Waktu antara kontraksi ventrikel dan selama pengisian ventrikel terjadi 

disebut diastol yang dikenal juga sebagai fase relaksasi (Curran dan Sheppard, 

2011). Atrium dan ventrikel mengalami siklus sistol dan diastol yang terpisah. 

Saat menuju akhir diastol, semua rongga jantung berelaksasi. Katup atrio-

ventrikuler (AV) terbuka dan darah mengalir dari atrium menuju ventrikel. Katup 

aorta dan pulmonalis tertutup karena tekanan di aorta dan pulmonalis lebih besar 

dari tekanan di ventrikel yang berelaksasi sehingga darah mengumpul pada 

ventrikel, periode ini disebut dengan diastol (Aaronson dan Ward, 2013). Sistol 

dimulai dengan menutupnya katup atrio-ventrikuler. Selama sistol, ventrikel 

berkontraksi, katup semilunar terbuka dan darah dipompa dari ventrikel menuju 

ke aorta, periode ini disebut sistol. Tekanan sistol normal pada orang dewasa 

adalah 120 mmHg dan tekanan diastol diperkirakan 80 mmHg (Curran dan 

Sheppard, 2011). 
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2.1.2.2 Denyut Jantung 

 Dalam kondisi normal, jantung berdenyut sekitar 70 x/menit yang 

dikontrol sendiri oleh jantung. Regulasi denyut jantung dipengaruhi oleh saraf 

simpatis dan saraf parasimpatis. Simulasi saraf simpatis akan meningkatkan 

denyut jantung, sedangkan simulasi saraf parasimpatis akan menghambat 

peningkatan denyut jantung (Mutaqqin, 2009). Denyut jantung merupakan faktor 

penentu utama curah jantung. Pada gagal jantung, terjadi penurunan fungsi 

intrinsik dan berkurangnya isi sekuncup, maka peningkatan denyut jantung 

melalui aktivitas simpatis beta adrenoreseptor adalah mekanisme kompensasi 

pertama yang berperan untuk mempertahankan curah jantung (Katzung, 2010). 

Apabila denyut jantung terlalu lambat, biasanya mudah diidentifikasi sebagai 

bagian dari bradiaritmia parah atau terlalu cepat maka curah jantung dapat 

terganggu. Ventrikel takikardi juga dapat menjadi penyebab curah jantung yang 

rendah dan bahkan syok kardiogenik (Vincent, 2008). 

2.1.2.3 Curah Jantung 

Curah jantung merupakan faktor utama yang perlu diperhatikan karena 

curah jantung mempunyai peranan penting dalam transportasi darah. Curah 

jantung (CO) adalah jumlah darah yang dipompa oleh jantung dalam  satu menit, 

yaitu isi sekuncup (SV) x denyut jantung permenit (HR). Isi sekuncup adalah 

volume darah yang dikeluarkan selama kontraksi (Dipiro et al., 2011). Curah 

jantung saat istirahat sekitar 5 L/menit dan selama latihan fisik berat curah jantung 

dapat bertambah hingga 25 L/menit. Namun demikian, curah jantung bervariasi 

memenuhi kebutuhan oksigen dan nutrisi bagi jaringan perifer (Aaronson dan 

Ward, 2013).  

2.1.2.4 Fungsi Jantung 

Fungsi jantung meliputi (Aaronson dan Ward, 2013):  

a. Membawa oksigen dan nutrisi (seperti glukosa, asam amino) ke seluruh 

jaringan tubuh 

b. Transportasi CO2 dan produk sisa metabolisme (seperti urea) dari 

jaringan ke paru-paru dan organ ekskretoris 

c. Membawa elektrolit, air dan hormon ke seluruh tubuh 

d. Berperan terhadap sistem kekebalan tubuh dan termoregulasi  
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2.2 Definisi Gagal Jantung 

 Gagal jantung merupakan suatu sindroma klinis yang disebabkan oleh 

ketidakmampuan jantung untuk memompa darah yang cukup dalam memenuhi 

kebutuhan metabolisme tubuh. Sering disebut juga dengan Congestive Heart 

Failure (CHF) karena umumnya pasien mengalami kongesti pulmonal dan perifer 

(Wells et al., 2009).  

Gagal jantung juga dapat didefinisikan sebagai sindroma klinis dimana 

pasien memiliki gejala yang khas seperti sesak nafas, kelelahan, pergelangan kaki 

membengkak dan tanda–tanda seperti peningkatan vena jugularis yang disebabkan 

oleh kelainan struktur dan fungsi jantung (Dickstein et al., 2008). Hal tersebut 

terjadi karena adanya gangguan yang mengurangi pengisian ventrikel (disfungsi 

diastolik) dan/atau kontraktilitas miokard (disfungsi sistolik) (Dipiro et al., 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Gejala gagal jantung (sesak nafas saat istirahat atau melakukan aktivitas, 

lelah, letih, pembengkakan pada pergelangan kaki). Gejala khas gagal jantung 

yaitu takikardi, takipnu, efusi pleura, peningkatan tekanan vena jugular, edema 

perifer, hepatomegali. Bukti objektif abnormalitas struktur dan fungsi jantung saat 

istirahat (kardiomegali, bunyi jantung, abnormalitas pada ekokardiografi, 

peningkatan konsentrasi natriuretic peptide) (Dickstein et al., 2008). 

Gambar 2.4. Perbedaan antara jantung normal dan gagal jantung (Patel, 2016) 



 

 

 

 

 

 

 

                                     

11 

 

2.3 Epidemiologi Gagal Jantung 

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 (Fuster dan Kelly, 2010). 

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).  

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 (RISKESDAS, 2013). Angka 

mortalitas di Indonesia yakni sebesar 31,9% disebabkan oleh penyakit 

kardioserebrovaskular (Departemen Kesehatan RI, 2007). 

2.4 Etiologi Gagal Jantung 

  Gagal jantung dapat disebabkan oleh beberapa kondisi yang menimbulkan 

kerusakan atau memperlemah kondisi dari jantung, antara lain:  

 

Sistolik 

 

- Volume overload 

- Penyakit arteri koroner, Hipertensi dan Iskemik  

- Alkoholik Kardiomiopati 

- Kardiomiopati Idiopatik 

- Kardiomiopati Valvular 

Diastolik - Kardiomiopati Hipertrofik 

- Kardiomiopati Infiltratif 

- Insufisiensi Koroner Akut 

- Hipertensi Sistemik dengan Hipertrofi 

- Penyakit Arteri Koroner Akut dan Kronis 

     (Heart Failure Management Guidelines, 2003) 

Tabel II.1. Etiologi gagal jantung sistolik dan diastolik  
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2.4.1 Infark Miokard 

Infark miokard terjadi ketika sumbatan pada arteri koroner, miokard yang di 

suplai oleh arteri tersebut mengalami iskemik dan dalam beberapa jam menjadi 

nekrosis (kematian sel otot jantung) (Davey, 2006). Beberapa penelitian 

menunjukkan bahwa gagal jantung akibat infark miokard berhubungan dengan 

peningkatan kematian terutama pada pasien usia lanjut (Aronow, 2006). 

2.4.2 Overload Volume 

Overload volume merupakan salah satu tanda pasien yang mengalami gagal 

jantung dan penyebab utama perkembangan gagal jantung (Gheorghiade et al., 

2006). Kelebihan beban volume ini disebabkan oleh regurgitasi aorta dan mitral. 

Regurgitasi aorta (AR) adalah gangguan katup aorta di mana katup yang 

inkompeten menyebabkan regurgitasi darah kembali ke ventrikel kiri. Sedangkan 

regurgitasi mitral adalah regurgitasi darah abnormal melalui katup mitral yang 

inkompeten. Bisa terjadi akibat dilatasi ventrikel kiri progresif, demam reumatik, 

akibat prolaps katup mitral. Regurgitasi mitral bisa disertai dengan sesak nafas 

yang semakin berat, toleransi olahraga berkurang, dan orthopnea (Gleadle, 2007). 

2.4.3 Kardiomiopati 

Kardiomiopati merupakan penyakit pada otot jantung yang bukan 

disebabkan oleh penyakit koroner, hipertensi maupun penyakit jantung kongenital 

dan terdiri dari beberapa jenis. Kardiomiopati dilatasi merupakan penyebab 

terjadinya gagal jantung kongestif, jenis ini berupa dilatasi dari ventrikel kiri 

dengan atau tanpa dilatasi ventrikel kanan. Dilatasi ini disebabkan oleh hipertrofi 

sel miokardium dengan peningkatan ukuran dan penambahan jaringan fibrosis. 

Kardiomiopati hipertrofik merupakan salah satu jenis kardiomiopati yang 

bersifat herediter autosomal dominan. Karakteristik dari jenis ini ialah 

abnormalitas pada serabut otot miokardium dengan gambaran khas hipertrofi 

septum yang asimetris, sehingga terjadi obstruksi aliran darah ke aorta (aortic 

outflow). Jenis lainnya yaitu kardiomiopati restriktif, karakteristik dari jenis ini 

ialah berupa kekakuan ventrikel dan tidak ditemukan adanya pembesaran dari 

jantung. Kondisi ini berhubungan dengan gangguan relaksasi saat diastolik 

sehingga pengisian ventrikel berkurang dari normal (Mariyono dan Santoso, 

2007). 
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2.4.4 Hipertensi 

Hipertensi didefinisikan sebagai tekanan darah di atas 140/90 mmHg, terjadi 

pada 25% dari populasi dan lebih dari setengah orang-orang yang berusia muda 

atau lebih tua (Aaronson dan Ward, 2013). Hipertensi menyebabkan gagal jantung 

melalui beberapa mekanisme, termasuk hipertrofi ventrikel kiri (LVH) (Mariyono 

dan Santoso, 2007). Beban kerja jantung meningkat yang disebabkan oleh 

peningkatan tekanan arteri sehingga menyebabkan penebalan dinding ventrikel 

kiri (Aaronson dan Ward, 2013). 

2.4.5 Anemia 

Anemia menyebabkan hipoksia jaringan → vasodilatasi perifer → tekanan 

darah menurun → aktivasi sistem saraf simpatik → penurunan aliran darah pada 

ginjal → peningkatan renin angiotensin → meningkatkan retensi cairan → 

peningkatan volume plasma → peningkatan volume ventrikel kiri (LV), massa 

LV→ hipertrofi ventrikel kiri (LVH), kematian sel, apoptosis dan selanjutnya 

memburuknya gagal jantung (Vidyut dan Avani, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar  2.5. Pengaruh anemia terhadap gagal jantung (Anand, 2008) 
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2.4.6 Aterosklerosis 

Aterosklerosis merupakan penyakit pada arteri yang lebih besar, yaitu 

merupakan akumulasi lipid yang terlokalisasi dalam intima arteri dan kemudian 

berkembang menjadi plak. Arteri yang aterosklerosis menunjukkan spasme atau 

pengurangan vasodilatasi sehingga hal tersebut memperburuk aliran darah dan 

oksigen serta memacu pembentukan thrombus (Aaronson dan Ward, 2013). 

2.4.7 Atrial Fibrilasi 

Atrial fibrilasi secara independen menjadi penyebab gagal jantung. Studi 

observasional dan uji klinis, menunjukkan bahwa atrial fibrilasi menyebabkan 

peningkatan rawat inap dan kematian pasien gagal jantung. Sebuah meta analisis 

terbaru yang melibatkan lebih dari 30.000 pasien gagal jantung menunjukkan 

bahwa pasien dengan atrial fibrilasi meningkatkan mortalitas hingga 33% 

(Ferreira dan Santos, 2015). 

2.4.8 Overload Tekanan 

Peningkatan tekanan darah yang cepat (misalnya hipertensi) dapat 

menimbulkan hilangnya kemampuan kompensasi jantung (Syamsudin, 2011). 

2.5 Klasifikasi Gagal Jantung 

Klasifikasi gagal jantung berdasarkan abnormalitas struktural fungsi jantung 

atau berdasarkan gejala yang berkaitan dengan kapasitas fungsional. Adapun 

klasifikasi gagal jantung menurut New York Heart Association (NYHA) & The 

American College of Cardiology and American Heart Association (ACC/AHA) 

tertera pada tabel II.2 antara lain: 

Tabel II.2. Klasifikasi gagal jantung 

Tingkatan berdasarkan gejala 

dan aktivitas fisik 

Klasifikasi gagal jantung menurut 

ACC/AHA 

- Kelas I 

Tidak terdapat batasan dalam 

melakukan aktivitas fisik. 

Aktivitas fisik sehari–hari tidak 

menimbulkan kelelahan, palpitasi 

atau sesak nafas 

- Tahap A 

Memiliki risiko tinggi untuk 

berkembang menjadi gagal 

jantung. Tidak terdapat gangguan 

struktural atau fungsional jantung, 

tidak terdapat tanda atau gejala 
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   Lanjutan dari halaman 14 

Tingkatan berdasarkan gejala 

dan aktivitas fisik 

Klasifikasi gagal jantung menurut 

ACC/AHA 

- Kelas II 

Terdapat batasan aktivitas ringan. 

Tidak terdapat keluhan saat 

istirahat, namun aktivitas fisik 

sehari–hari menimbulkan 

kelelahan, palpitasi atau sesak 

nafas 

- Tahap B 

Telah terbentuk penyakit struktur 

jantung yang berhubungan dengan 

perkembangan gagal jantung, tidak 

terdapat tanda atau gejala 

- Kelas III 

Terdapat batasan aktivitas 

bermakna. Tidak terdapat keluhan 

saat istirahat, tetapi aktivitas fisik 

ringan menyebabkan kelelahan, 

palpitasi atau sesak nafas 

- Tahap C 

Adanya struktrur yang abnormal 

dari pasien dengan gejala awal 

gagal jantung 

- Kelas IV 

Tidak dapat melakukan aktivitas 

fisik tanpa keluhan. Terdapat 

gejala saat istirahat. Keluhan 

meningkat saat melakukan 

aktivitas 

- Tahap D 

Pasien dengan gejala tahap akhir 

gagal jantung sulit diterapi dengan 

pengobatan standar 

                          (Dickstein et al., 2008) 

2.6 Macam – Macam Gagal Jantung 

Jantung merupakan organ  penting dalam tubuh, ketika salah satu bagian 

jantung mengalami gangguan, maka fungsi kerja jantung akan terganggu dan 

fungsi kerja organ lainnya akan terganggu pula. Ada berbagai macam gagal 

jantung berdasarkan penyebabnya, antara lain: 

2.6.1 Gagal Jantung Akut-Kronis 

Gagal jantung akut dapat terjadi akibat gagal jantung kronik sebelumnya. 

Gambaran klinis pada gagal jantung akut yaitu adanya kongesti paru, penurunan 

curah jantung, dan hipoperfusi jaringan (Manurung dan Muhadi, 2014). Gagal 

jantung kronis didefinisikan sebagai sindroma klinik yang kompleks disertai 

dengan keluhan gagal jantung berupa sesak, fatik, baik dalam keadaan beristirahat 

ataupun beraktivitas, edema dan tanda objektif adanya disfungsi jantung dalam 

keadaan istirahat (Ghanie, 2007). 
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2.6.2 Gagal Jantung Kiri-Kanan 

 Gagal jantung kiri akibat kelemahan ventrikel, meningkatkan tekanan vena 

pulmonalis dan paru sehingga menyebabkan pasien sesak nafas dan orthopnea. 

Gagal jantung kanan terjadi karena kelainannya melemahkan ventrikel kanan 

seperti pada hipertensi pulmonal primer/sekunder, tromboemboli paru kronik 

sehingga terjadi kongesti vena sistemik yang menyebabkan edema perifer, 

hepatomegali dan distensi vena jugularis (Panggabean, 2010). 

2.6.3 Gagal Jantung Sistolik-Diastolik 

Gagal jantung sistolik adalah ketidakmampuan kontraksi jantung sehingga 

curah jantung menurun dan menyebabkan kelemahan, fatik, kemampuan aktivitas 

fisik menurun dan gejala hipoperfusi lainnya. Gagal jantung diastolik adalah 

gangguan relaksasi dan gangguan pengisian ventrikel. Gagal jantung diastolik 

merupakan gagal jantung dengan fraksi ejeksi lebih dari 50%. Penatalaksanaan 

ditujukan untuk menghilangkan atau mengurangi penyebab gangguan diastolik 

seperti fibrosis, hipertrofi atau iskemia. Di samping itu kongesti 

sistemik/pulmonal akibat dari gangguan diastolik tersebut dapat diperbaiki dengan 

restriksi garam dan pemberian diuretik (Panggabean, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar  2.6. Perbedaan jantung normal dan disfungsi sistolik serta 

disfungsi diastolik (Arnold, 2013) 
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2.7 Faktor Risiko Gagal Jantung 

Terdapat sejumlah faktor atau kondisi yang dapat meningkatkan 

kemungkinan seseorang akan mengalami penyakit kardiovaskular. Ada dua 

kelompok faktor risiko bagi penyakit gagal jantung yaitu, faktor risiko yang dapat 

dirubah dan faktor risiko yang tidak dapat dirubah.  Faktor risiko tersebut meliputi 

tingginya kadar kolesterol darah, perubahan gaya hidup dan pola makan serta 

aktivitas fisik yang kurang. Meskipun beberapa faktor risiko seperti usia, jenis 

kelamin pria, dan riwayat CVD di keluarga bersifat tidak dapat dirubah, namun 

faktor lain seperti merokok, dislipidemia, hipertensi dan inaktivitas fisik, bersifat 

dapat dirubah (dinamis) untuk memperbaiki progresivitas CVD (Aaronson dan 

Ward, 2013). 

 

Faktor risiko yang tidak dapat 

dirubah 

- Usia dan Jenis kelamin 

- Riwayat CVD keluarga 

- Riwayat sosial termasuk kultur 

budaya, etnik dan status sosial 

ekonomi 

Faktor risiko yang dapat 

dirubah 

- Merokok 

- Hipertensi 

- Nutrisi 

- Aktivitas fisik 

- Konsumsi alkohol 

(Guideline for the Management of Absolute Cardiovascular Disease Risk, 2012) 

2.7.1 Faktor Risiko yang Tidak Dapat Dirubah 

2.7.1.1 Riwayat CVD dalam Keluarga 

Survey epidemiologis telah menunjukkan adanya predisposisi familial 

terhadap CVD. Hal ini disebabkan karena banyak faktor risiko CVD (misal 

hipertensi) memiliki dasar genetik multifaktorial (akibat gen abnormal multiple 

yang berinteraksi dengan pengaruh lingkungan). Riwayat keluarga dapat juga 

mencerminkan gaya hidup yang menimbulkan stress atau obesitas (Aaronson dan 

Ward, 2013). 

Tabel II.3. Faktor risiko gagal jantung 
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2.7.1.2 Usia 

Penyakit jantung adalah penyebab kematian yang sering terjadi pada orang 

di atas usia 65 tahun. Insiden gagal jantung meningkat seiring bertambahnya usia, 

jantung menjadi lebih rentan terhadap berbagai cedera dan fungsi jantung sebagai 

pompa mulai menurun karena proses penuaan. Penyebab gagal jantung pada usia 

tua meliputi gangguan fungsi pompa jantung (kontraktilitas) yang disebabkan 

karena suplai darah menurun atau disfungsi sistolik, adanya peningkatan beban 

tekanan atau gangguan relaksasi (disfungsi diastolik) (Stern et al., 2003). Sebuah 

studi dilakukan di Oregon pada populasi yang berusia >65 tahun. Dalam 

penelitian ini, insiden gagal jantung sedikit meningkat dari 10,0–11,3 per 1000 

antara tahun 1970–1974 dan 1990-1994 (Bui et al., 2011). 

2.7.1.3 Jenis Kelamin 

Pria memiliki risiko lebih besar terkena gagal jantung daripada wanita 

yang belum menopause. Namun, setelah masa menopause, wanita lebih rentan 

terhadap perkembangan CVD karena kemampuan tubuh untuk memproduksi 

estrogen menurun (Aaronson dan Ward, 2013).  

2.7.2 Faktor Risiko yang Dapat Dirubah 

2.7.2.1 Hipertensi 

Hipertensi didefinisikan sebagai keadaan tekanan darah di atas 140/90 

mmHg atau lebih. Pada studi cohort Framingham, 75% kasus gagal jantung 

berhubungan dengan hipertensi. Pria dengan penyakit hipertensi memiliki dua kali 

lipat peningkatan risiko terkena gagal jantung dan diperkirakan mencapai 39% 

pada pria sedangkan pada wanita mencapai hingga 59% (Bui et al., 2011). 

Tabel II.4. Klasifikasi hipertensi 

Klasifikasi Tekanan darah sistolik 

(mmHg) 

Tekanan darah 

diastolik (mmHg) 

Normal <120 <80 

Prehipertensi 120 – 139 80 – 89 

Hipertensi tahap I 140 – 159 90 – 99 

Hipertensi tahap II >160 >100 

                  (Bell et al., 2015)  
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2.7.2.2 Merokok 

Risiko terjadinya CVD lebih tinggi pada perokok berat. Seorang perokok, 

dua kali lipat memiliki risiko terkena serangan jantung dibandingkan dengan non 

perokok. Sebuah studi yang dilakukan di Denmark, merokok hingga 3-5 

batang/hari secara signifikan meningkatkan risiko terkena serangan jantung dan 

risiko relatif lebih tinggi pada wanita dibandingkan pria (Honjo et al., 2010).  

2.7.2.3 Inaktivitas Fisik 

Aktivitas fisik yang tidak mencukupi merupakan faktor risiko utama 

penyebab kematian. Orang yang kurang aktif secara fisik memiliki risiko tinggi 

terkena penyakit CVD. Studi meta analisis menunjukkan bahwa melakukan 

aktivitas fisik yang mencukupi dapat menguntungkan bagi kesehatan jantung 

dengan mengurangi risiko kejadian gagal jantung antara laki-laki dan perempuan 

sebesar 20%-30% (Li dan Siegrist, 2012). 

2.7.2.4 Diabetes Mellitus 

Diabetes mellitus merupakan penyakit metabolik yang terdapat pada kira-

kira 5% populasi (Aaronson dan Ward, 2013). Diabetes didefinisikan sebagai 

keadaan dimana nilai kadar gula darah puasa 126mg/dl atau lebih. Pada tahun 

2008, 1,3 juta kematian disebabkan oleh diabetes dan 60% kejadian CVD 

disebabkan oleh diabetes. Risiko kejadian kardiovaskular lebih tinggi pada 

penderita DM tipe 1 atau 2 (Mendis et al., 2011). 

2.7.2.5 Obesitas/Dislipidemia 

Terdapat peningkatan dalam risiko CVD akibat peningkatan kadar Low 

Density Lipoprotein (LDL). Dislipidemia memiliki kadar LDL yang tinggi di 

dalam plasma. LDL menyebabkan terjadinya aterosklerosis karena dapat 

dikonversi menjadi bentuk teroksidasi yang dapat merusak dinding vaskular. 

Obat-obatan yang menurunkan plasma LDL dapat memperlambat perkembangan 

aterosklerosis dan mengurangi terjadinya CVD (Aaronson dan Ward, 2013). 

2.8 Patofisiologi Gagal Jantung 

Untuk memahami proses patofisiologi pada gagal jantung, diperlukan 

pemahaman dasar tentang fungsi jantung normal. Curah jantung (CO) adalah 

jumlah darah yang dipompa oleh jantung dalam satu menit (L/menit)  

berhubungan dengan denyut jantung (HR) dan isi sekuncup (SV). 
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CO = HR x SV 

 Denyut jantung adalah jumlah denyutan jantung dalam satu menit. Dalam 

kondisi normal, jantung berdenyut sekitar 70 x/menit. Denyut jantung 

dikendalikan oleh sistem saraf otonom. Isi sekuncup adalah volume darah yang 

dikeluarkan selama kontraksi. Isi sekuncup tergantung pada 3 hal yaitu preload, 

afterload, dan kontraktilitas (Dipiro et al., 2011). Preload adalah volume darah 

yang masuk ventrikel kiri (Figueroa dan Peters, 2006). Sesuai dengan mekanisme 

Frank Starling, kemampuan jantung untuk mengubah kekuatan kontraksi 

tergantung pada perubahan preload. Pada jantung normal, respon preload adalah 

mekanisme kompensasi utama dalam peningkatan volume akhir diastolik dan 

curah jantung. Afterload adalah tekanan yang dilawan oleh ventrikel pada saat 

memompa darah ke seluruh tubuh dan dilakukan oleh impedans aorta. Pasien 

yang hipertensi akan meningkatkan afterload yang mengakibatkan peningkatan 

kerja jantung (Dipiro et al., 2011). Kontraktilitas menggambarkan kemampuan 

jantung untuk mengeluarkan isi sekuncup (Solaro, 2011). Pada penurunan 

kontraktilitas, mengakibatkan penurunan performa pompa jantung sehingga 

menurunnya curah jantung (Katzung, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar  2.7. Faktor yang mempengaruhi curah jantung (Figueroa dan Peters, 

2006) 
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Gambar  2.8. Patofisiologi gagal jantung (Rocco dan Maron, 2011) 

Gagal jantung dipengaruhi oleh peristiwa yang mengganggu kemampuan 

jantung untuk berkontraksi dan berelaksasi, mengakibatkan terjadinya penurunan 

curah jantung. Menurunnya kontraktilitas dipengaruhi oleh massa otot sehingga 

terjadi dilatasi kardiomiopati, hipertrofi ventrikel. Hipertrofi ventrikel disebabkan 

oleh tekanan yang berlebihan (seperti hipertensi sistemik) atau kelebihan beban 

volume sehingga menyebabkan terjadinya gagal jantung (Dipiro et al., 2011). 

Seperti gambar di atas (gambar 2.8), pada gagal jantung, penurunan curah 

jantung akan mengakibatkan rangsangan pada sistem saraf simpatetik termasuk 

persyarafan di ginjal yang merangsang pelepasan renin dan angiotensin. 

Angiotensin II yang teraktivasi menyebabkan vasokontriksi pada pembuluh darah 

sehingga menyebabkan cardiac remodeling. Angiotensin II merupakan 

vasokontriktor kuat yang meningkatkan afterload dan merangsang produksi 

aldosteron yang menyebabkan retensi garam dan air sehingga terjadi kelebihan 

volume cairan. Hal ini dapat meningkatkan volume darah dan menyebabkan curah 

jantung meningkat, dan terjadi peningkatan tekanan darah. Pada kondisi gagal 

jantung, peningkatan tekanan darah mengakibatkan kenaikan kerja jantung 

(Nugroho, 2012).  
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Karena curah jantung yang menurun menyebabkan terjadi beberapa 

mekanisme kompensasi tubuh, diantaranya: (1) aktivasi RAAS dan saraf simpatik, 

(2) mekanisme Frank Starling dimana peningkatan preload meningkatkan isi 

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

dan remodeling ventrikel. Meskipun mekanisme kompensasi ini membantu 

mempertahankan fungsi jantung, namun penurunan terus-menerus aktivitas curah 

jantung pada gagal jantung dalam jangka panjang akan menyebabkan perubahan 

fungsional dan struktural, dimana hal ini berpengaruh terhadap perkembangan 

gagal jantung (Wells et al., 2015). 

2.8.1 Mekanisme Kompensasi Pada Gagal Jantung 

Permasalahan utama yang menyertai gagal jantung merupakan kemampuan 

pompa jantung yang tidak normal. Mekanisme kompensasi jantung bekerja agar 

curah jantung normal dan membantu mempertahankan tekanan darah agar tetap 

stabil serta perfusi jaringan tidak terganggu. Beberapa mekanisme kompensatorik 

yang semula merupakan langkah adaptasi bahkan dapat memperparah gagal 

jantung.  

2.8.1.1 Peningkatan Aktivitas Simpatis 

Penurunan curah jantung menyebabkan aktifasi sistem saraf simpatetik dan 

menyebabkan pelepasan katekolamin (norepinefrin dan epinefrin). Stimulasi ini 

memiliki efek langsung pada jantung (meningkatkan denyut jantung dan 

kontraktilitas) dan pada pembuluh darah (vasokontriksi) yang akan meningkatkan 

isi sekuncup. Efek dari sistem saraf simpatik ini melalui 3 reseptor: β1, β2, dan 

α1. Respon kompensasi ini meningkatkan kerja jantung sehingga dapat 

berkontribusi terhadap penurunan fungsi jantung (Kemp dan Conte, 2012). 

2.8.1.2 Pengaktifan Sistem Renin Angiotensin Aldosteron 

Peningkatan preload merupakan respon kompensasi lain yang diaktivasi 

sebagai respon terhadap penurunan curah jantung. Mekanisme aktivasi RAAS 

pada gagal jantung meliputi hipoperfusi renal, penurunan filtrasi natrium ketika 

mencapai makula densa, dan peningkatan stimulasi simpatik di ginjal yang 

berakibat pelepasan renin dari apparatus jukstaglomerular. Renin ini kemudian 

berikatan dengan angiotensinogen yang disintesis di hati untuk membentuk 

angiotensin I. ACE akan berikatan dengan angiotensin I untuk membentuk 



 

 

 

 

 

 

 

                                     

23 

 

angiotensin II (Mann, 2007). Angiotensin II merangsang pelepasan aldosteron 

sehingga memberikan mekanisme tambahan untuk retensi natrium dan air di 

ginjal. Selain itu angiotensin II juga menghasilkan efek vasokontriksi yang 

meningkatkan tekanan darah. Aktivasi RAAS meningkatkan volume ventrikel, 

sarkomer meregang dan peningkatan beban awal (preload) akan meningkatkan 

kontraktilitas sesuai dengan mekanisme starling (Dipiro et al., 2011). 

 

 

 

 

 

 

2.8.1.3 Hipertrofi Ventrikel dan Remodeling 

Hipertrofi ventrikel adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan 

peningkatan massa otot ventrikel. Remodeling ventrikel menggambarkan 

perubahan pada sel miokard yang mengakibatkan perubahan ukuran, bentuk, 

struktur dan fungsi jantung. Hipertrofi ventrikel dan remodeling dapat 

berhubungan dengan kondisi cedera miokard, kardiomiopati, hipertensi dan 

penyakit katup jantung (Dipiro et al., 2011). 

Ukuran jantung meningkat, serta ruang jantung berdilatasi dan menjadi 

lebih globular. Awalnya, peregangan otot jantung menyebabkan kontraksi jantung 

yang lebih kuat. Namun, pemanjangan yang berlebihan pada serat tersebut 

mengakibatkan kontraksi yang lebih lemah dan menghilangkan kemampuan untuk 

mengeluarkan darah. Tipe kegagalan ini disebut kegagalan sistolik dan merupakan 

akibat ventrikel yang tidak mampu memompa secara efektif. Pada keadaan yang 

lebih jarang, pasien gagal jantung dapat mengalami disfungsi diastolik, istilah 

yang digunakan ketika kemampuan ventrikel untuk berelaksasi dan menerima 

darah terganggu oleh perubahan struktural seperti hipertrofi. Penebalan dinding 

ventrikel dan penurunan volume ventrikel selanjutnya menurunkan kemampuan 

otot jantung untuk relaksasi. Pada kasus ini, ventrikel tidak memompa secara 

adekuat dan ketidakkuatan curah jantung disebut gagal jantung diastolik (Harvey 

et al., 2013). 

Gambar  2.9. Sistem renin angiotensin aldosteron (Weber, 2001)  
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2.8.1.4 Mekanisme Frank Starling 

Pada gagal jantung terjadi mekanisme kompensasi Frank Starling. Gagal 

jantung yang disebabkan oleh penurunan fungsi ventrikel kiri menyebabkan isi 

sekuncup menurun dibandingkan jantung normal. Penurunan isi sekuncup 

menyebabkan pengosongan ventrikel menjadi tidak adekuat, akhirnya volume 

darah yang terakumulasi di ventrikel selama fase diastolik menjadi lebih banyak 

dibandingkan keadaan normal. Mekanisme Frank Starling menyebabkan 

peningkatan peregangan miofiber sehingga dapat menginduksi isi sekuncup pada 

kontraksi berikutnya, dan dapat membantu pengosongan ventrikel kiri serta 

meningkatkan curah jantung (Shah, 2007). 

2.9 Manifestasi Klinis Gagal Jantung 

Edema pulmonal adalah akumulasi cairan di paru-paru. Edema paru 

biasanya terjadi ketika jantung tidak dapat memompa darah keluar melalui arteri 

dan kembali ke jantung melalui pembuluh darah. Kegagalan sisi kiri jantung 

(ventrikel kiri) menyebabkan darah menumpuk di pembuluh darah paru (vena 

paru), menghasilkan peningkatan tekanan dalam pembuluh darah. Tekanan yang 

tinggi pada vena paru menyebabkan beberapa cairan merembes ke dalam alveoli. 

Ketika alveoli dipenuhi cairan, maka tidak bisa lagi memberikan oksigen yang 

cukup untuk tubuh (Margolis, 2002). 

Gejala klinis yang umum terjadi pada pasien gagal jantung adalah dyspnea. 

Pada awal gagal jantung, dyspnea terjadi pada saat melakukan aktivitas saja. 

Namun, semakin berlanjut gejala ini muncul meskipun tidak melakukan aktivitas 

yang berat. Akhirnya, sesak nafas timbul walaupun pasien sedang beristirahat. 

Dyspnea disebabkan karena terjadinya peningkatan tekanan kapiler paru akibat 

tidak efektifnya aliran dari ventrikel kiri (Harrison, 2000). 

Orthopnea didefinisikan sebagai sesak nafas yang terjadi pada posisi 

berbaring dan biasanya akan hilang dengan posisi duduk secara tegak atau dengan 

penambahan bantal. Posisi duduk secara tegak dapat mengurangi aliran balik vena 

dan tekanan kapiler paru (Kakourus et al., 2015). 

Paroxysmal Nocturnal Dyspnea (PND) merupakan sesak nafas yang berat 

dan biasanya terjadi pada malam hari dan akan meringan setelah duduk dengan 

posisi tegak. PND dapat bermanifestasi sebagai batuk-batuk atau mengi 
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(wheezing), kemungkinan karena tekanan pada arteri bronchial disertai dengan 

edema pulmoner interstitial yang menyebabkan peningkatan resistensi saluran 

nafas (Kakouros et al., 2015). Gagal jantung yang berlanjut dapat menyebabkan 

ascites dan edema ekstremitas bawah, hal ini terjadi ketika ventrikel kanan tidak 

mampu menampung aliran balik vena sistemik. Kelelahan terjadi akibat kegagalan 

jantung mempertahankan curah jantung yang cukup untuk memenuhi kebutuhan 

metabolisme tubuh serta aliran darah ke jantung dan otak (Kemp dan Conte, 

2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.10 Diagnosa dan Pemeriksaan Fisik Gagal Jantung 

Pemeriksaan laboratorium pada pasien gagal jantung seperti evaluasi pada 

jumlah darah lengkap, urinalisis, elektrolit serum (termasuk pemeriksaan kalsium, 

magnesium), blood urea nitrogen (BUN), kreatinin serum, glukosa, profil lipid 

puasa, tes fungsi ginjal dan hati, x–ray dada dan elektrokardiografi (EKG) (Yancy 

et al., 2013). 

Gambar  2.10. Manifestasi klinis gagal jantung (Lockwood, 2015) 
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2.10.1 Pemeriksaan Elektrokardiografi (EKG) 

Pemeriksaan elektrokardiografi harus dilakukan pada semua pasien yang 

dicurigai gagal jantung (Yancy et al., 2013). Abnormalitas EKG sering ditemukan 

pada pasien gagal jantung. Abnormalitas EKG memiliki nilai yang kecil dalam 

mendiagnosis gagal jantung, jika EKG normal diagnosis gagal jantung khususnya 

dengan disfungsi sistolik sangat kecil (<10%). Gambaran yang sering didapatkan 

antara lain gelombang Q, abnormalitas ST-T, hipertrofi ventrikel kiri, dan fibrilasi 

atrium (Mariyono dan Santoso, 2007). 

Kriteria yang biasanya digunakan untuk mendiagnosis gagal jantung 

kongestif adalah kriteria Framingham. Diagnosis pasti pada gagal jantung apabila 

memenuhi dua kriteria mayor, atau satu kriteria minor. 

Tabel II.5. Kriteria mayor dan minor  

Kriteria Mayor Kriteria Minor 

 Paroxysmal nocturnal dyspnea 

 Peningkatan vena jugular 

 Ronki paru 

 Kardiomegali pada pemeriksaan 

radiologi thorax 

 Edema paru akut 

 Penurunan berat badan >4,5 kg 

dalam 5 hari sebagai respon 

terhadap terapi. 

  

 Edema pergelangan kaki 

bilateral 

 Batuk nokturnal 

 Dyspnea an ordinary 

exertion 

 Hepatomegali 

 Efusi pleural 

 Takikardia (detak jantung 

>120 x/menit). 

 

 (Panggabean, 2010) 

2.10.2 Pemeriksaan Ekokardiografi 

Pemeriksaan ekokardiografi ini adalah suatu pemeriksaan penunjang untuk 

menegakkan diagnosis, menentukan tata laksana dan mengetahui prognosis kasus-

kasus penyakit jantung. Ekokardiografi merupakan pemeriksaan yang berguna, 

dapat menunjukkan gambaran objektif mengenai struktur dan fungsi jantung. 

Penderita yang perlu dilakukan ekokardiografi adalah: semua pasien dengan tanda 

gagal jantung, susah bernafas, sesak yang berhubungan dengan fibrilasi atrium, 

serta penderita dengan risiko disfungsi ventrikel kiri. Ekokardiografi dapat 

mengidentifikasi gangguan fungsi sistolik, fungsi diastolik, mengetahui adanya 

gangguan katup, serta mengetahui risiko emboli (Mariyono dan Santoso, 2007). 
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2.10.3 Foto Thorax 

Pemeriksaan foto thorax sangat berguna untuk pasien gagal jantung. Pada 

pemeriksaan ini dapat ditemukan adanya pembesaran siluet jantung (cardio thorax 

ratio >50%), gambaran kongesti vena pulmonalis, tampak juga gambaran efusi 

pleura bilateral serta dapat mengidentifikasi edema paru (Smith et al., 2012). 

2.10.4 Pemeriksaan Laboratorium 

Pemeriksaan darah lengkap, elektrolit, urea, kretainin, gula darah, albumin, 

enzim hati dan INR harus merupakan pemeriksaan awal pada semua pasien gagal 

jantung (Hunt et al., 2005). 

2.10.4.1 Pemeriksaan Darah Rutin 

Anemia bisa memperburuk gagal jantung dan berhubungan dengan 

peningkatan risiko morbiditas dan mortalitas. Hematokrit yang meningkat 

menunjukkan bahwa sesak nafas dapat disebabkan oleh penyakit paru dan 

penyakit jantung bawaan (Swedberg et al., 2005). 

2.10.4.2 Elektrolit 

Pemantauan serum kalium dan natrium sangat penting dilakukan pada 

pasien gagal jantung. Secara umum, kadar kalium harus dipertahankan antara 4,0-

5,0 mEq/L, hipokalemia (<3,6 mEq/L). Selain itu, pasien gagal jantung mungkin 

memiliki natrium yang rendah, hal ini terjadi karena cairan ekstraseluler yang 

berlebih sehingga mengarah ke hiponatremi. 25%-30% pasien memiliki 

kandungan  natrium (<135 mEq/L), hiponatremi berat (<130 mEq/L) (Chavey, 

2006). 

2.10.4.3 Fungsi Ginjal 

Pemeriksaan serum kreatinin perlu dilakukan selain untuk mengetahui 

adanya gangguan ginjal, juga untuk mengetahui adanya stenosis arteri renalis 

apabila terjadi peningkatan serum kreatinin (Mariyono dan Santoso, 2007). 

2.10.4.4 Fungsi Hati 

Pada gagal jantung kongestif, tes fungsi hati (bilirubin, AST dan LDH) 

gambarannya abnormal karena kongesti hati. Jika kadar zat ini tinggi, 

menunjukkan disfungsi hati karena gagal jantung. Pemeriksaan profil lipid, 

albumin serum fungsi tiroid dianjurkan sesuai kebutuhan (Mariyono dan Santoso, 

2007). 
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2.10.4.5 BNP atau NT-proBNP 

B-type natriuretic peptide (BNP) adalah hormon yang dihasilkan oleh 

otot jantung terutama ventrikel kiri. Sebanyak 77% BNP disekresi di ventrikel kiri 

sebagai respon terhadap volume dan tekanan yang berlebihan. BNP berfungsi 

mengatur keseimbangan pengeluaran garam dan air, termasuk mengatur tekanan 

darah. BNP diproduksi sebagai pre-hormon yang disebut proBNP. Pada saat 

terjadi peregangan otot jantung, proBNP akan dipecah menjadi dua bagian yaitu 

bagian yang aktif (BNP) dan bagian yang lebih stabil yaitu NT-ProBNP dan 

keduanya akan masuk ke dalam aliran darah atau sirkulasi. Apabila jantung, 

khusunya jantung sebelah kiri (ventrikel kiri) fungsinya terganggu, kadar NT-

ProBNP di dalam darah akan meningkat. BNP dan NT-proBNP telah banyak 

digunakan dalam diagnosis, pemantauan terapi dan evaluasi terhadap pasien gagal 

jantung (Zhang et al., 2013). Pemeriksaan penanda BNP sebagai penanda biologis 

gagal jantung dengan kadar BNP plasma 100 pg/ml dan plasma NT-proBNP 

adalah 300 pg/ml. Peningkatan Kadar hormon BNP (B-type natriuretic peptide) 

pada pasien gagal jantung menunjukkan tingkat keparahan gejala yang meningkat 

(Mariyono dan Santoso, 2007). Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa manfaat 

BNP dalam diagnosis gagal jantung pada pasien dengan Dyspnea akut (Zhang et 

al., 2013). Pada sebuah studi mengungkapkan bahwa nilai BNP >100 pg/ml 

menunjukkan diagnosa gagal jantung akut. Selain itu Investigation of Dyspnea in 

the Emergency Department juga mengungkapkan bahwa peningkatan kadar NT-

proBNP merupakan diagnosa yang menunjukkan pasien mengalami gagal 

jantung. Pendekatan diagnostik penggunaan BNP atau NT-proBNP adalah untuk 

mendukung penilaian klinis karena kedua biomarker tersebut sangat berguna bila 

ada keraguan diagnostik (Gaggin dan Januzzi, 2015). Kondisi selain gagal jantung 

yang berhubungan dengan natriuretic peptide yang tinggi meliputi: hipertrofi 

ventrikel kiri, takikardi, right ventricular overload, iskemia miokard, disfungsi 

ginjal dan infeksi. Natriuretic peptide juga dapat berguna dalam memantau 

efektivitas terapi pada gagal jantung (Dickstein et al., 2008). Meskipun BNP dan 

NT-proBNP adalah biomarker untuk diagnosis gagal jantung, namun kadar 

hormon ini juga dapat meningkat pada penyakit iskemik lainnya (Zhang et al., 

2013).  
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2.10.4.6 Enzim Jantung 

Pada gagal jantung, enzim-enzim jantung akan meningkat bila terjadi 

kerusakan pada jaringan-jaringan jantung. Peningkatan kadar kreatinin kinase MB 

(CK-MB) dan troponin I (Tn-I) telah dianggap sebagai penanda biokimia pada 

pasien gagal jantung. Kadar CK-MB dan Tn-I yang meningkat pada pasien gagal 

jantung (terutama kelas III-IV) menunjukkan hubungan antara tingkat keparahan 

penyakit pada gagal jantung (Yilmaz, 2006).   

 Troponin adalah molekul protein yang merupakan bagian dari otot rangka 

dan otot jantung. Otot polos tidak memiliki troponin. Troponin merupakan suatu 

kompleks yang terdiri dari 3 buah subunit yaitu troponin I (Tn-I) , troponin C (Tn-

C) dan troponin T (Tn-T) yang memiliki fungsi berbeda dalam proses kontraksi. 

Tn-C mengikat kalsium untuk memulai kontraksi otot, Tn-I dengan berat molekul 

24.000 Da menghambat aktivase ATPase aktomiosin, sedangkan  troponin Tn-T 

dengan berat molekul 37.000 Da berfungsi mengatur ikatan troponin pada 

tropomiosin. Protein berfungsi dalam proses kontraksi otot jantung. Pengukuran 

kadar troponin dalam darah berfungsi sebagai penanda adanya kerusakan sel otot 

jantung. Troponin sering digunakan sebagai penanda adanya kematian sel otot 

jantung (iskemia miokard) dimana kematian pada sel otot jantung dapat 

menyebabkan terjadinya gagal jantung. Troponin akan kembali normal setelah 

melakukan terapi pengobatan, hal ini menunjukkan bahwa kadar troponin bisa 

digunakan untuk memantau perjalanan klinis penyakit (Wells dan Sleeper, 2008). 

Creatinin kinase merupakan enzim yang ditemukan dalam jumlah tinggi 

di jaringan otot dan berfungsi dalam kontraksi otot. Creatinin kinase terdiri dari 

tiga isoenzim yaitu CK-BB yang ditemukan di jaringan otak, CK-MM ditemukan 

di otot skeletal dan CK-MB spesifik untuk jaringan di otot jantung (Rosenblat et 

al., 2012). Peningkatan CK-MB dapat menandakan terjadinya kerusakan otot 

jantung. Peningkatan kadar dipengaruhi oleh kerusakan otot skeletal dan kadar 

serum meningkat 6-8 jam setelah iskemik. Beberapa penelitian menunjukkan uji 

Troponin lebih spesifik dibanding CK-MB (Samsu dan Sargowo, 2007). 

Pemeriksaan troponin jantung lebih spesifik dibandingkan dengan CK-MB, hal ini 

dikarenakan presentase troponin yang dilepaskan ke dalam darah lebih besar 

dibandingkan CK-MB (Rosenblat et al., 2012). 
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2.11 Penatalaksanaan Terapi Gagal Jantung 

Penatalaksanaan penderita dengan gagal jantung meliputi penatalaksanaan 

secara non farmakologi dan secara farmakologi, antara lain: 

2.11.1 Terapi Non Farmakologi 

Penatalaksanaan non farmakologi yang dapat dikerjakan antara lain adalah 

(Swedberg et al., 2005): 

a) Edukasi kepada pasien dan keluarga 

Menjelaskan kepada pasien mengenai penyakitnya, pengobatan dan 

pertolongan yang dapat dilakukan sendiri. 

b) Perubahan gaya hidup 

Perubahan gaya hidup seperti pengaturan nutrisi. Pembatasan asupan 

garam, mengkonsumsi alkohol, serta pembatasan asupan cairan perlu 

dianjurkan pada penderita terutama pada kasus gagal jantung kongestif 

berat. Merokok secara aktif juga harus dihentikan. 

c) Olahraga/Aktivitas fisik 

Pasien juga dianjurkan untuk melakukan olahraga karena mempunyai efek 

yang positif terhadap otot skletal, fungsi otonom, endotel serta 

neurohormonal. 

2.11.2 Terapi Farmakologi 

Beberapa terapi farmakologi seperti pada gambar di bawah (gambar 2.11) 

merupakan terapi yang dapat diberikan pada pasien gagal jantung, sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar  2.11. Terapi farmakologi pada gagal jantung (Brunton et al., 2011) 
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2.11.2.1 Diuretik 

Diuretik penting digunakan dalam meredakan gejala dyspnea dan tanda-

tanda retensi natrium serta air (edema perifer atau efusi pleura). Mekanisme utama 

diuretik yaitu untuk mengurangi tekanan vena dan ventricular preload (Figueroa 

dan Peters, 2006). Diuretik menghilangkan retensi natrium dengan menghambat 

reabsorbsi natrium atau klorida pada sisi spesifik di tubulus ginjal. Pasien gagal 

jantung yang lebih berat sebaiknya diterapi dengan salah satu loop diuretik, obat–

obat ini memiliki onset cepat dan durasi aksinya yang cukup singkat. Manfaat dari 

terapi diuretik yaitu dapat mengurangi edema pulmonal dan perifer dalam 

beberapa hari bahkan jam. Diuretik merupakan satu–satunya obat yang dapat 

mengontrol retensi cairan pada gagal jantung (Hunt et al., 2005). Beberapa 

golongan diuretik, antara lain: 

2.11.2.1.1 Diuretik Tiazid 

Diuretik tiazid bekerja pada tubulus distal, menghambat reabsorbsi 

natrium dan klorida (Vazir dan Cowie, 2013). Diuretik Tiazid termasuk diuretik 

lemah yang bisa diberikan sendiri pada pasien gagal jantung, meskipun demikian 

tiazid atau diuretik tiazid seperti metolazon bisa juga diberikan sebagai kombinasi 

bersama diuretik kuat, jika diperlukan. Tiazid bisa diberikan pada pasien dengan 

retensi cairan ringan dan memiliki tekanan darah yang tinggi karena memiliki efek 

antihipertensi (Wells et al., 2009). 

Tabel II.6. Dosis Diuretik Tiazid pada gagal jantung 

Obat Dosis Awal 

Harian 

Total 

Maksimum 

Dosis Harian 

Lama Kerja 

(Jam) 

Klorotiazid 12,5-500 mg satu 

atau dua kali sehari 

1000 mg 6-12  

Klortalidon 12,5-25,0 mg satu 

kali sehari 

100 mg 24-72  

Hidroklorotiazid 25 mg satu atau 

dua kali sehari 

200 mg 6-12  

Indapamid 2,5 mg satu kali 

sehari 

5 mg 36  

Metolazon 2,5 mg satu kali 

sehari 

20 mg 24  

         (Yancy et al., 2013) 
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2.11.2.1.2 Diuretik Hemat Kalium 

Diuretik hemat kalium seperti amilorid dan triamteren menghasilkan 

efek diuretik dengan cara memblok pompa pertukaran natrium/kalium di tubulus 

distal. Karena golongan hemat kalium ini memiliki efek diuretik yang lemah 

sehingga golongan ini digunakan dalam kombinasi dengan tiazid atau loop 

diuretik untuk mencegah hipokalemia (Vazir dan Cowie, 2013). Diuretik hemat 

kalium, termasuk spironolactone digunakan untuk mencegah efek samping seperti 

hipokalemia (Dabrowa et al., 2012). 

Tabel II.7. Dosis Diuretik Hemat Kalium pada gagal jantung 

Obat Dosis Awal Harian Total 

Maksimum 

Dosis Harian 

Lama 

Kerja 

(Jam) 

Amilorid 5 mg satu kali sehari 20 mg 24 jam 

Spironolactone 12,5-25,0 mg satu kali 

sehari 

50 mg 1-3 jam 

Triamteren 50-75 mg dua kali 

sehari 

200 mg 7-9 jam 

       (Yancy et al., 2013) 

2.11.2.1.3 Loop Diuretik 

Golongan loop diuretik merupakan diuretik yang umum digunakan 

untuk gagal jantung. Golongan ini bekerja dengan cara menghambat reabsorbsi 

natrium hingga 20%-30%, kalium dan klorida co–transporter. Loop diuretik 

memiliki onset yang cepat, bekerja dalam beberapa menit ketika diberikan secara 

intravena atau dalam waktu 30 menit bila diberikan secara oral (Vazir dan Cowie, 

2013). 

Tabel II.8. Dosis standar Loop Diuretik pada gagal jantung  

Obat Dosis Awal  

(mg) 

Dosis 

Pemeliharaan 

(mg) 

Dosis 

Maksimum 

Sehari (IV) 

Konversi 

IV ke PO 

Furosemid 20-40 mg satu 

atau dua kali 

40-240 mg 400-600 mg 1:2 

Bumetanid 0,5-1mg satu 

atau dua kali  

1-5 mg 10 mg 1:1 

Torsemid 5-10 mg 10-20 mg 200 mg 1:1 

                 (Felker, 2010) 
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Awal kerja obat furosemid terjadi dalam 0,5-1 jam setelah pemberian 

oral, dengan masa kerja yang relatif pendek + 6-8 jam. Absorbsi furosemid dalam 

saluran cerna cepat dan + 91%-99% obat terikat oleh protein plasma. Kadar darah 

maksimal dicapai 0,5-2 jam setelah pemberian secara oral dengan waktu paruh 

biologis + 2 jam. Bumetanid merupakan salah satu obat golongan loop diuretik 

dengan masa kerja pendek (+ 4 jam). Bumetanid diabsorbsi dalam saluran cerna 

secara cepat dan sempurna, + 98% terikat oleh protein plasma. Efek maksimum 

dicapai +2 jam setelah pemberian oral, dan waktu paruhnya + 1 jam (Siswandono, 

2008). Torsemid memiliki bioavaibilitas 80%. Waktu paruh torsemid yaitu 3,5 

jam dan 80% di metabolisme oleh hati, 20% ekskresi utuh di ginjal. Torsemid 

memiliki harga yang relatif lebih mahal dibandingkan dengan furosemid (Rocco 

dan Maron, 2011).  

2.11.2.2 Angiotensin Converting Enzyme Inhibitor (ACEI) 

ACEI bekerja dengan mengurangi resistensi perifer sehingga mengurangi 

afterload. Obat–obat ini menghambat enzim yang memecah angiotensin I untuk 

membentuk vasokontriktor poten angiotensin II (Harvey et al., 2013). Selain 

menurunkan angiotensin II dan aldosteron, ACEI juga mengurangi remodeling 

ventrikel, fibrosis miokard, apoptosis miosit, hipertrofi jantung, rilis norepinefrin, 

vasokontriksi, serta retensi natrium dan air. Uji klinis telah membuktikan bahwa 

ACEI dapat menghambat perkembangan penyakit, menurunkan angka kematian 

pada pasien gagal jantung dan mengurangi LVEF (Wells et al., 2009). Efek 

samping yang ditimbulkan oleh golongan ini adalah hipotensi, batuk kering, dan 

juga hiperkalemia sehingga diperlukan adanya pemantauan serum kalium (Sendon 

et al., 2004). Hiperkalemia adalah kondisi dimana kadar kalium melebihi 5,5 

mEq/L. Hiperkalemia merupakan kondisi klinis yang dapat menyebabkan 

terjadinya aritmia jantung yang mematikan (Parham et al., 2006). 

Tabel II.9. Dosis rutin ACEI pada gagal jantung 

Nama 

Generik 

Nama Dagang Dosis Awal Dosis Maksimum 

Captopril Capoten 6,25 mg tiga 

kali sehari 

50 mg tiga kali sehari 

Enalapril Vasotec 2,5 mg dua kali 

sehari 

10 mg dua kali sehari 
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       Lanjutan dari halaman 33  

Nama 

Generik 

Nama Dagang Dosis Awal Dosis Maksimum 

Lisinopril Zestril, Prinivil 2,5 mg setiap 

hari 

20-40 mg/hari 

Quinapril Accupril 10 mg dua kali 

sehari 

20-40 mg dua kali sehari 

Ramipril Altace 1,25-2,5 mg dua 

kali sehari 

5 mg dua kali sehari 

Fosinopril Monopril 5-10 mg setiap 

hari 

40 mg setiap hari 

Trandolapril Mavik 0,5-1 mg setiap 

hari 

4 mg setiap hari 

Perindopril Aceon 2 mg setiap hari 8-16 mg setiap hari 

         (Wells et al., 2009) 

2.11.2.3 Angiotensin Receptor Blocker (ARB) 

ARB bekerja dengan cara memblokir reseptor angiotensin II subtipe 

AT1 dan AT2. Aktivasi reseptor AT1 menyebabkan vasokontriksi ditandai dengan 

rilis norepinefrin, aktivasi simpatik, sekresi aldosteron dan hipertrofi vaskuler 

(Ripley et al., 2006). Golongan ini memiliki efek samping hiperkalemia sehingga 

diperlukan adanya pemantauan terhadap serum kalium (PERKI, 2015). 

Tabel II.10. Dosis penggunaan ARB pada gagal jantung  

Obat Dosis Awal  Dosis Maksimum  

Candesartan 4-8 mg satu kali 32 mg satu kali 

Losartan 25-50 mg satu kali 50-150 mg satu kali 

Valsartan 20-40 mg dua kali 160 mg dua kali 

 (Yancy et al., 2013) 

2.11.2.4 Antagonis Aldosteron  

Penambahan obat antagonis aldosteron dosis kecil harus dipertimbangkan 

pada semua pasien dengan fraksi ejeksi < 35%. Antagonis aldosteron 

menghambat kejadian fibrosis jantung (remodeling jantung), mengurangi 

perawatan rumah sakit karena perburukan gagal jantung dan meningkatkan 

kelangsungan hidup pasien (PERKI, 2015). Eplerenone merupakan salah satu obat 

golongan antagonis aldosteron yang bekerja dengan cara memblokir aldosteron 

pada reseptor mineralkortikoid. Efek pada jantung yaitu mengurangi fibrosis 

jantung dan remodeling ventrikel (Wells et al., 2009). Dosis eplerenone mulai dari 

25 mg hingga dosis maksimum yaitu 50 mg (Yancy et al., 2013).  
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2.11.2.5  Beta Blocker 

  Berdasarkan guideline dari ACC/AHA direkomendasikan untuk 

menggunakan β-blocker pada semua pasien gagal jantung. β-blocker bekerja 

dengan cara menghambat adrenoreseptor beta (beta-blocker) di jantung, pembuluh 

darah perifer sehingga efek vasodilatasi tercapai. β-blocker dapat memperlambat 

konduksi dari sel jantung dan juga mampu meningkatkan periode refractory 

(Wells et al., 2015). Obat yang digunakan untuk terapi gagal jantung adalah 

karvedilol, bisoprolol dan metoprolol succinate (Hunt et al., 2005). 

Tabel II.11. Dosis penggunaan Beta Blocker pada gagal jantung  

Obat Dosis Awal  Dosis Maksimum  

Bisoprolol 1,25 mg satu kali 10 mg satu kali 

Karvedilol 3,125 mg dua kali 50 mg dua kali 

Karvedilol CR 10 mg satu kali 80 mg satu kali 

Metoprolol succinate 

(Metoprolol CR/XL) 

12,5-25 mg satu kali 200 mg satu kali 

       (Yancy et al., 2013) 

2.11.2.6  Penghambat Kanal Kalsium atau Calcium Channel Blocker (CCB) 

CCB memiliki fungsi penting dalam kontraksi jantung dan pembuluh 

darah otot polos. CCB menyebabkan relaksasi pembuluh darah otot polos dan 

vasodilatasi, dengan efek inotropik negatif pada otot jantung (Ogawa et al., 2014). 

2.11.2.7  Obat Inotropik Positif 

Beberapa inotropik positif digunakan untuk pengobatan gagal jantung 

adalah sebagai berikut : 

2.11.2.7.1   Digoxin 

Digoxin digunakan untuk mengobati gejala gagal jantung pada pasien 

dengan gangguan fungsi ventrikel kiri dan pasien dengan fibrilasi atrium (AF) 

(Vamos et al., 2015). Digoxin melemahkan aktivasi sistem saraf simpatik yang 

berlebihan pada pasien gagal jantung, dengan mengurangi aliran simpatis pusat 

dan meningkatkan fungsi baroreseptor yang terganggu. Digoxin memiliki indeks 

terapi sempit sehingga diperlukan pemantauan pada penggunaan digoxin agar 

tidak terjadi toksik (Wells et al., 2015). 
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2.11.2.7.2 Dopamin 

Dopamin menstimulasi reseptor β-adrenergik secara langsung dan 

tidak langsung, dengan akibat meningkatkan kontraktilitas miokardium dan curah 

jantung. Dosis rendah dopamin sering dikombinasi dengan dobutamin dosis tinggi 

(Dickstein et al., 2008). 

2.11.2.7.3 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. Beberapa studi menunjukkan perbaikan 

dalam gejala gagal jantung dengan menggunakan dobutamin pada dosis infus 

yaitu 5–7,5 mg/kg/menit (Tariq dan Aronow, 2015). 

2.11.2.8  Vasodilator Lain Golongan Nitrat 

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa vasodilator terutama nitrat 

merupakan terapi pengobatan yang sering diberikan pada pasien gagal jantung 

(Singh et al., 2016). Berikut vasodilator selain golongan nitrat, antara lain: 

2.11.2.8.1 Hidralazin – Isosorbid Dinitrat 

Hidralazin dan ISDN dikombinasi untuk pengobatan gagal jantung. 

Nitrat sebagai venodilator yang menyebabkan penurunan preload (Wells et al., 

2009). Hidralazin sebagai vasodilator langsung yang menyebabkan penurunan 

afterload dan meningkatkan isi sekuncup serta curah jantung (Carlson dan 

Eckman, 2013).  

Tabel II.12. Dosis kombinasi Hidralazin-ISDN pada gagal jantung  

Obat Dosis Awal  Dosis Maksimum  

Hidralazin dan Isosorbid 

Dinitrat 

 

37,5 mg 

hidralazin/20 mg 

isosorbid dinitrat 

75 mg hidralazin/ 40 mg 

isosrbid dinitrat tiga kali 

sehari 

Hidralazin dan Isosorbid 

Dinitrat 

Hidralazin: 25-50 

mg, 3 atau 4 kali 

sehari dan isosrbid 

dinitrat: 20-30 mg 3 

atau 4 kali sehari 

Hidralazin: 300 mg/hari 

dalam dosis terbagi dan 

isosorbid dinitrat: 120 

mg/hari  dalam dosis 

terbagi 

 (Yancy et al., 2013) 
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2.11.2.8.2 Nitrogliserin 

Nitrogliserin merupakan vasodilator short acting intravena. Dosis 

kecil (30-40 µg/menit) menginduksi venodilatasi, sedangkan dosis yang lebih 

tinggi (250 µg/menit) menyebabkan dilatasi arteriol. Efek samping yang 

umumnya muncul yaitu sakit kepala dan mual (Elkayam et al., 2008). 

2.12. Furosemid Pada Gagal Jantung 

2.12.1 Furosemid 

Furosemid mempunyai rumus molekul C12H11ClN2O5S dengan berat 

molekul 330,739 g/mol (Granero et al., 2010). Nama IUPAC dari furosemid 

adalah 4-chloro-2-[(2-furylmethyl) amino]-5-sulfamoylbenzoic acid (Medeiros et 

al., 2015). Furosemid merupakan salah satu golongan loop diuretik yang banyak 

digunakan untuk mengobati kondisi overload cairan seperti pada sirosis hepatis 

dan gagal jantung kongestif (Wart et al., 2013). Sebuah penelitian menggunakan 

metode cohort mengungkapkan bahwa dosis rendah infus furosemid (40 mg) 

efektif serta dapat menjadi pilihan yang rasional untuk terapi awal diuretik pada 

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

 

 

 

 

 

 Adapun hubungan struktur furosemid dengan aktivitasnya adalah: 

Subtituen pada posisi 1 harus bersifat asam, karena gugus karboksilat mempunyai 

aktivitas diuretik optimum. Gugus sulfamoil pada posisi 5 merupakan gugus 

fungsi untuk aktivitas diuretik yang optimum. Gugus aktivitas pada posisi 4 

bersifat penarik elektron, seperti gugus-gugus Cl, CF3, dapat pula diganti dengan 

gugus fenoksi (C6H5-O-), alkoksi aniline (C6H5-NH-), benzyl, benzoil, atau 

C6H5-S-, dengan disertai penurunan aktivitas. Pada turunan asam 5-sulfamoil-2-

aminobenzot, subtitusi pada gugus 2 amino relatif terbatas, hanya gugus furfuran, 

benzyl dan tienilmetil yang menunjukkan aktivitas diuretik optimal. Pada turunan 

asam 5-sulfamoil-3-aminobenzot, subtituen pada gugus 3 amino relatif lebih 

banyak tanpa mempengaruhi aktivitas diuretik optimum (Siswandono, 2008). 

Gambar  2.12. Struktur furosemid (Siswandono, 2008) 
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2.12.2 Farmakodinamik Furosemid 

Furosemid menghambat transporter Na
+
/K

+
/2Cl

- 
di lumen, dalam cabang 

asenden tebal henle (Brunton et al., 2011). Karena blokade symporter Na
+
/K

+
/2Cl

-

menyebabkan peningkatan ekskresi Na
+ 

dan Cl
-
. Selain itu, furosemid juga 

meningkatkan ekskresi K
+
, Mg2

+
, H

+
 dan Cl

-
. Penurunan diuretik yang diinduksi 

dalam volume plasma dapat  mengaktifkan beberapa sistem neurohormonal 

seperti renin angiotensin aldosteron sehingga perfusi ginjal dan peningkatan Na
+ 

serta resorpsi air (Carone et al., 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  2.13. Tempat kerja furosemid (ter Maaten et al., 2015) 

Gambar  2.14. Mekanisme kerja furosemid (Piascik, 2005) 
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2.12.3 Farmakokinetik Furosemid 

Penyerapan furosemid relatif cepat dan memiliki waktu puncak 60–90 

menit setelah pemberian obat. Furosemid memiliki ikatan protein yang tinggi 

(97%–98%), dieliminasi oleh hati dan glucoronid ginjal dengan sekresi ginjal dan 

filtrasi. Waktu paruh (t ½) yang dimiliki relatif cepat yaitu (0,5–2 jam). Pada 

sukarelawan yang sehat, bioavailabilitas furosemid sekitar 50%-70% untuk 

formulasi tablet. Konsentrasi maksimum (Cmax) tercapai antara 1–1,5 jam untuk 

tablet 40mg (Bragatto et al., 2011). Eliminasi dari furosemid ini relatif cepat, 

diekskresikan dalam urin dan sebagian besar dalam bentuk tidak berubah 

(Sweetman, 2009). 

Mula kerja furosemid pada pemberian secara oral yaitu dalam 30 menit 

hingga 1 jam. Pada pemberian secara intravena (IV), efek diuresis terjadi dalam 5 

menit dan memuncak dalam 20-60 menit. Lama kerja dari furosemid berlangsung 

dalam 6-8 jam pada pemberian oral (McEvoy, 2011). 

Tabel II.13. Farmakokinetik Loop Diuretik  

Obat Bumetanid Furosemid Torsemid 

Struktur    

Bioavailabilitas 80%-95% 60%-70% 80% 

Onset 30-60 PO 

< 2 IV 

30-60 PO 

2-5 IV 

< 60 IV 

Half-life (jam) 1-2 0,5-2 (Normal) 

1-6 (HF) 

3.5 

Lama Kerja 4-6 jam 6-8 jam 12-16 jam 

      (Carone et al., 2016; Brunton et al., 2011) 
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2.12.4 Indikasi Furosemid 

Furosemid merupakan obat golongan loop diuretik yang umum digunakan 

untuk edema yang berhubungan dengan gagal jantung, penyakit ginjal dan hati, 

serta untuk terapi hipertensi (Granero et al., 2010). Selain itu juga digunakan 

untuk pengobatan edema paru akut. Obat ini juga digunakan untuk penyakit hati 

yang disertai hiperkalsemia dan oliguria yang disebabkan oleh ginjal (Bragatto et 

al., 2011). 

2.12.5 Dosis dan Rute Pemberian Furosemid 

Untuk penggunaan terapi fluid overload pada gagal jantung, dosis oral 

dimulai dengan 40 mg setiap pagi, jika diperlukan meningkatkan dosis secara 

bertahap. Pada kasus ringan, furosemid bisa diberikan 20 mg setiap harinya. Pada 

umumnya, dosis harian maksimum 160 mg, diberikan 80 mg setiap pagi dan siang 

hari (Carone et al., 2016). Pada kasus yang parah, memerlukan titrasi secara 

bertahap hingga 600 mg setiap hari. Dalam keadaan darurat atau ketika terapi oral 

tidak dapat diberikan, 20–50 mg furosemid dapat diberikan melalui injeksi 

intravena. Untuk edema paru, jika dosis awal 40 mg injeksi intravena tidak 

memberikan respon yang memuaskan dalam waktu satu jam, dosis ditingkatkan 

hingga 80 mg dan diberikan secara perlahan (Sweetman, 2009). Administrasi 

sediaan IV diberikan secara perlahan, untuk orang dewasa dapat diberikan dosis 

40 mg selama 1-2 menit, maksimum administrasi  untuk IV continue 4 mg/menit. 

Larutan infus dicampur dalam larutan NS atau D5W stabil selama 24 jam pada 

suhu kamar (Lacy, 2009). Sebuah studi meta analisis menunjukkan bahwa 

pemberian furosemid sebagai infus continue (pump) dapat memberikan efek 

diuresis yang lebih bagus dan memiliki risiko yang lebih kecil terhadap gangguan 

elektrolit karena pengeluaran cairan dalam tubuh terkontrol melalui pengeluaran 

urin (Amer et al., 2012). Pada pasien dengan kerusakan ginjal yang berat, 

diberikan 2,5 mg/menit (Carone et al., 2016). 

2.12.6 Interaksi Obat Furosemid 

Furosemid menginduksi gangguan elektrolit, hipokalemia, dapat 

meningkatkan aritmia jantung dan kematian dengan obat citalopram, metadon. 

Penggunaan furosemid dengan risperidone dapat menyebabkan kematian pada 

pasien usia lanjut dengan demensia (Carone et al., 2016). 
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Selain itu, furosemid dapat menurunkan kadar vankomisin hingga 50%. 

Phenytoin, indometasin dan NSAID lainnya dapat mengurangi efek diuretik dari 

furosemid. Interaksi yang perlu diperhatikan adalah antara furosemid dengan 

captopril golongan ACEI yang dapat menyebabkan penurunan tekanan darah 

(hipotensif) pada awal pemberian terutama pada hipertensi dengan aktivitas renin 

tinggi. Interaksi lain adalah furosemid yang diberikan bersama dengan antibiotik 

golongan aminoglikosida akan mengakibatkan nefrotoksisitas berat pada pasien 

(Stockley, 2008). 

2.12.7 Kontraindikasi Furosemid 

Kontraindikasi pemberian furosemid yaitu jika diberikan kepada pasien 

yang mengalami hipersensitivitas terhadap furosemid dan pasien yang mengalami 

penurunan elektrolit berat (Lacy, 2009). Penggunaan furosemid harus dengan 

hati–hati pada pasien dengan prostatic hyperplasia dan juga selama kehamilan 

serta menyusui karena melewati plasenta (Sweetman, 2009). 

2.12.8 Efek Samping Furosemid 

Seperti obat-obatan yang lain, furosemid juga berpotensi menyebabkan 

efek samping. Efek samping yang umum terjadi akibat mengonsumsi obat ini 

adalah gangguan keseimbangan cairan elektrolit seperti hiponatremia, alkalosis 

hipokloremik dan hipokalemia (kadar kalium yang rendah dalam tubuh). Tanda-

tanda ketidakseimbangan elektrolit termasuk pusing, sakit kepala, hipotensi, 

kejang otot, mulut terasa kering, merasa lelah, lemah, lesu, mengantuk, 

penglihatan buram, gelisah, oliguria, aritmia jantung dan gangguan pencernaan 

(Granero et al., 2010). Hal ini biasanya diatasi dengan mengkombinasikan 

furosemid dengan produk-produk kalium. Hipovolemia dan dehidrasi dapat terjadi 

terutama pada orang tua. Furosemid dapat menyebabkan hiperurisemia dan 

endapan asam urat pada beberapa pasien sehingga mungkin menyebabkan 

hiperglikemia dan glikosuria (Sweetman, 2009). 

2.12.9 Sediaan Furosemid di Indonesia 

Terdapat berbagai macam nama dagang furosemid yang beredar di 

Indonesia seperti yang terdaftar dalam ISO Volume 49 2014-2015 dan MIMS 

2014. Berikut adalah Nama dagang, kandungan dan bentuk sediaan furosemid 

yang beredar di Indonesia: 
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Tabel II.14. Sediaan furosemid di Indonesia  

Nama Dagang Bentuk Sediaan 

Tablet Injeksi 

Afrosic Furosemid 40 mg/tab - 

Farsiretic Furosemid 40 mg/tab - 

Farsix Furosemid 40 mg/tab 10 mg/ml 

Furosemid Furosemid 40 mg/tab 10 mg/ml 

Furosix Furosemid 40 mg/tab 20 mg/2 ml 

Glosix - 10 mg/ml 

Gralixa Furosemid 20 mg/tab, 

40 mg/tab 

- 

 

Impugan Furosemid 40 mg/tab 10 mg/ml 

Lasix Furosemid 40 mg/tab 20 mg/2 ml 

Laveric Furosemid 40 mg/tab - 

Mediresix Furosemid 40 mg/tab - 

Naclex Furosemid 40 mg/tab 10 mg/ml 

Roxemid - 20 mg/2 ml 

Silax Furosemid 40 mg/tab 10 mg/ml 

Uresix Furosemid 40 mg/tab 10 mg/ml 

                   (ISO Indonesia, 2015 dan MIMS, 2014) 


