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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Infark Miokard Akut (IMA) adalah kematian jaringan miokard akibat terjadi 

penurunan aliran darah pada pembuluh koroner menuju miokard, sehingga cadangan 

oksigen tidak mencukupi kebutuhan oksigen pada miokard (Dipiro et al., 2011). IMA 

merupakan penyebab utama morbiditas dan mortalitas di seluruh dunia dan terjadi 

ketika iskemia yang berlangsung lebih dari 30-45 menit sehingga menyebabkan 

kerusakan seluler yang bersifat ireversibel. IMA disebabkan oleh adanya oklusi arteri 

koroner, dengan menyebabkan kematian miosit jantung pada area yang disuplai oleh 

arteri (Crawford, 2014). Sel-sel miosit yang mati pada kondisi ini membedakan infark 

secara patologi dari bentuk lain kerusakan jaringan miokard yang cenderung 

menghancurkan miosit lebih banyak. Infark biasanya disebabkan oleh trombus arteri 

koroner. Trombus terjadi ketika ruptur plak menyebabkan pembentukan trombus oleh 

trombosit atau ketika jantung bekerja melebihi batas kapasitas arteri koroner untuk 

menyuplai nutrisi (Crawford, 2002). 

Menurut data American Heart Association pada tahun 2010 kasus IMA tercatat 

terjadi 8.500.000 dan terhitung sebanyak 7.200.000 (12,2%) kematian terjadi akibat 

penyakit ini di seluruh dunia (Budiman et al., 2015). Di Indonesia pada tahun 2002, 

penyakit IMA merupakan penyebab kematian pertama dengan angka mortalitas 

220.000 (14%) (WHO, 2008). Berdasarkan data yang didapatkan dari Direktorat Jenderal 

Yanmedik Indonesia pada tahun 2007 jumlah pasien penyakit jantung yang menjalani 

rawat inap di Rumah Sakit di Indonesia adalah 239.548 jiwa. Selain itu, berdasarkan data 

dari Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS) tahun 2010-2011, penyakit IMA mencapai 

angka mortalitas 6,25% di Rumah Sakit, Indonesia pada tahun 2009 (Kementrian 

Kesehatan RI, 2012). 
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Etiologi dari IMA adalah adanya plak aterosklerosis yang terdapat pada lapisan 

endotel arteri koronaria yang menyebabkan disfungsi endotel. Evolusi disfungsi 

endotel akan membentuk lapisan lemak dan akhirnya membentuk plak aterosklerosis 

yang dapat meningkatkan kebutuhan oksigen jantung. Sejumlah faktor risiko yang 

secara langsung berkontribusi dalam pengembangan dan pergerakan disfungsi endotel 

dan aterosklerosis mencakup hipertensi, usia, jenis kelamin pria, penggunaan tembakau 

(merokok), diabetes melitus, obesitas, dan dislipidemia (Dipiro et al., 2011). 

Manifestasi dari IMA yang utama yaitu timbulnya nyeri dada yang 

berkepanjangan dengan tingkat yang lebih parah dan radiasi yang lebih luas dari angina 

biasanya (Lilly, 2011). Selain itu timbul rasa nyeri ekstremitas atas, mandibular (tulang 

rahang bawah), rasa tidak nyaman pada pencernaan (saat beraktivitas atau istirahat), 

dispnea bahkan kelelahan. Nyeri pada IMA biasanya berlangsung lebih dari 20 menit. 

Nyeri sering menyebar dan tidak tergantung posisi, bahkan beberapa bagian tidak dapat 

bergerak dan kemungkinan disertai berkeringat, mual dan kehilangan kesadaran secara 

tiba-tiba (Thygesen et al., 2012). Komplikasi dari IMA dapat terjadi karena adanya 

kerusakan jaringan atau iskemik jaringan yang terjadi selama 20 menit dari onset infark 

miokard, dari mulainya kerusakan jaringan miokard. Komplikasi IMA yang dapat 

terjadi yaitu renjatan kardiogenik, gagal ventrikel kiri, aritmia (takikardi dan 

bradikardi), hipotensi, ruptur septal ventrikel, mitral regurgitasi akut, pecahnya dinding 

miokard yang lemah dan gagal jantung kongestif (Bonow et al., 2012). 

Tujuan dari pemberian terapi IMA yaitu menindaklanjuti segera dalam 

menyelamatkan nyawa dengan mengurangi komplikasi, mengobati gejala akut, 

memulihkan aliran arteri yang tersumbat (revaskularisasi), memperkecil ukuran infark, 

mengobati komplikasi, merehabilitasi pasien dan memastikan pencegahan sekunder 

pada serangan berikutnya (Green dan Harris, 2008). Usaha utama yang dilakukan 

dalam mengatasi IMA yaitu mengurangi kebutuhan oksigen jantung dan meningkatkan 

cadangan darah koroner untuk mengurangi kerusakan jaringan miokard lebih luas 

(Crawford, 2002). Terapi farmakologi yang diberikan pada pasien yang didiagnosis 

IMA yaitu antitrombotik yang terdiri atas antiplatelet, fibrinolitik, antikoagulan, β-
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bloker, nitrat, CCB (Calcium Chanel Blocker), oksigen, statin, dan ACEI (Angiotensin 

converting-enzyme inhibitor) (Lilly, 2011).  

 Antiplatelet bekerja dengan mengurangi agregasi platelet, sehingga dapat 

menghambat pembentukan trombus pada sirkulasi arteri. Aspirin merupakan agen 

antiplatelet yang digunakan untuk mencegah agregasi platelet pada pasien IMA dengan 

cara menghambat secara ireversibel jalur siklooksigenase (cyclooxygenase-1/COX-1) 

yang akan menghambat sintesis tromboksan-A2 (TXA2), sehingga aspirin akan 

mencegah aktivasi penambahan platelet dan mengganggu adhesi dan kohesi platelet 

(Rogers et al., 2016).  

Berdasarkan hasil penelitian meta-analisis dari Antithrombotic Trialists’ (ATT) 

Collaboration tahun 2009, menunjukkan bahwa penggunaan aspirin sebagian besar 

dapat mengurangi kejadian oklusif vaskular pada non-fatal infark miokard baik sebagai 

pencegahan primer  maupun sebagai pencegahan sekunder (Antithrombotic Trialists’ 

(ATT) Collaboration, 2009). Selain itu, menurut hasil penelitian Mehta et al. tahun 

2010, menunjukkan bahwa efikasi dari pemberian dosis tinggi dan dosis rendah Aspirin 

selama 7 hari tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan pada 17.263 pasien yang 

menjalani intervensi koroner perkutan (percutaneous coronary intervention/PCI) 

untuk mencegah outcome primer infark miokard (Mehta et al., 2010). Pada penelitian 

The second International Study of Infarct Survival (ISIS-2), penggunaan aspirin (162 

mg tablet yang dikunyah, untuk mencapai kadar terapi dalam darah dengan cepat) 

menyebabkan penurunan hingga 23% dari laju mortalitas vaskular pada pasien infark 

miokard dan hampir 50% terjadi penurunan pada nonfatal infark miokard berulang 

yang dapat dilihat efeknya pada pria dan wanita. Penggunaan aspirin jangka panjang 

dapat mengurangi risiko setiap tahun dari kondisi vaskular yang serius seperti nonfatal 

infark miokard (Dai dan Ge, 2012). 

Berdasarkan berbagai fakta di atas, maka dapat disimpulkan penelitian ini perlu 

dilakukan untuk mengetahui pola penggunaan obat golongan antiplatelet aspirin pada 

pasien IMA, sehingga diharapkan kualitas hidup pasien dapat terpantau dengan lebih 

mendalam. Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sidoarjo 

dengan pertimbangan bahwa rumah sakit tersebut merupakan rumah sakit umum dari 
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berbagai kelas sosial ekonomi pasien yang menjadi rujukan dan terbesar di Kota 

Sidoarjo. Diharapkan prevalensi pasien IMA di RSUD Sidoarjo dapat memenuhi 

jumlah sampel untuk dilakukannya penelitian ini. 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana pola penggunaan Aspirin pada pasien IMA di RSUD Sidoarjo? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Mengetahui pola penggunaan Aspirin pada terapi pasien IMA terkait dosis, rute 

pemberian dan frekuensi untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Menganalisa pola terapi Aspirin pada pasien IMA di RSUD Sidoarjo meliputi 

dosis, rute pemberian, interval pemberian, frekuensi, lama pemberian serta data klinik 

dan data laboratorium. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Bagi Peneliti 

a) Mengetahui penatalaksanaan terapi Aspirin terhadap outcome pada pasien IMA 

sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup pasien. 

b) Memberikan informasi tentang penggunaan Aspirin untuk terapi IMA dalam 

upaya peningkatan mutu pelayanan dan outcome yang diperoleh pasien IMA di 

RSUD Sidoarjo. 

1.4.2 Bagi Rumah Sakit 

a) Sebagai bahan masukan dalam pengambilan keputusan baik bagi klinisi 

maupun farmasis terutama pada pelayanan farmasi klinik. 

b) Sebagai bahan masukan bagi Komite Medik Farmasi dan Terapi dalam 

merekomendasikan penggunaan obat pada pasien IMA di RSUD Sidoarjo. 

c) Sebagai data awal DUS (Drug Utilization Study) yang bermanfaat bagi instalasi 

farmasi berkaitan dengan pengadaan obat. 

 


