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BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL 

 

3.1 Uraian Kerangka Konseptual 

IMA berawal dari kematian jaringan miokard yang mengakibatkan terjadinya 

penurunan aliran darah pada pembuluh koroner menuju miokard (Dipiro et al., 2011). 

Kematian jaringan miokard tersebut disebabkan oleh adanya obstruksi aliran darah 

akibat trombus arteri koroner. Terjadinya trombus disebabkan oleh ruptur plak yang 

kemudian diikuti dengan pembentukan trombus oleh trombosit (Crawford, 2002). Plak 

tersebut terbentuk akibat adanya aterosklerosis. Aterosklerosis terbentuk akibat adanya 

penimbunan lipid dan jaringan fibrosa pada lapisan endotel dalam arteri koroner 

(Brown, 2005). Ruptur plak akan membongkar zat yang dapat meningkatkan aktivitas 

dan agregasi platelet, meningkatkan generasi thrombin dan pembentukan thrombus 

(Libby et al., 2008). Terdapat beberapa faktor risiko yang menyebabkan pembentukan 

plak aterosklerosis yang dibagi menjadi faktor resiko yang tidak dapat diubah dan 

faktor resiko yang dapat diubah. Faktor resiko penyebab aterosklerosis yang tidak 

dapat diubah yaitu mencakup usia, jenis kelamin, riwayat keluarga, genotype dan ras. 

Sedangkan, faktor resiko penyebab aterosklerosis yang dapat diubah dibagi menjadi 

faktor mayor termasuk hiperlipidemia, hipertensi, merokok, diabetes mellitus, obesitas, 

diet tinggi lemak jenuh serta kalori dan faktor minor yang mencakup inaktifitas fisik, 

pola kepribadian A (emosional, agresif, ambisius, kompetitif) dan stress psikososial 

berlebihan. 

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 
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meningkatkan cadangan darah koroner untuk mengurangi kerusakan jaringan  miokard 

lebih luas (Crawford, 2002). Adapun terapi farmakologis IMA adalah intranasal 

oksigen, fibrinolitik/trombolitik, antiplatelet, inhibitor platelet P2Y12, antikoagulan, 

inhibitor glikoprotein IIb/IIIa, β – adrenergik bloker, sublingual nitrogliserin, ACEI, 

antihiperlipid, vasodilator nitrat, CCB dan diuretik (Wells et al., 2015). 

Pada penelitian studi penggunaan obat terapi IMA difokuskan pada penggunaan 

obat golongan antiplatelet khususnya Aspirin. Selain manfaat aspirin pada terapi IMA, 

terdapat beberapa masalah terkait obat yang perlu diperhatikan, seperti: adanya efek 

samping, dosis penggunaan, dan kemungkinan terjadinya interaksi dengan obat lain. 

Pada akhir penelitian ini diharapkan dapat diketahui pola penggunaan obat aspirin pada 

terapi IMA yang tepat dan sesuai dengan pedoman terapi terstandar yang sudah ada.  
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3.2 Kerangka Konseptual Studi Penggunaan Obat Infark Miokard Akut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Skema kerangka konseptual 
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3.3 Kerangka Operasional Terapi Pada Pasien Infark Miokard Akut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Skema kerangka operasional 

 

Pasien IMA MRS di Instalasi Rawat Inap 

RSUD Sidoarjo periode 1 Januari 2016 – 31 

Juni 2016 

RMK Pasien IMA yang mendapat terapi 

Aspirin 

Pencatatan: 

 Data klinik dan data laboratorium 

 Terapi obat pada penderita IMA 

Analisis Data 

Studi penggunaan obat: 

 Jenis obat 

 Dosis 

 Aturan pemakaian 

 Interaksi obat 

 Efek samping obat 

 Lama pemberian 

Data Inklusi: 

Pasien dengan didiagnosis IMA dan 

mendapatkan terapi Aspirin di 

Instalasi Rawat Inap RSUD Sidoarjo 

Data Ekslusi: 

 Pasien meninggal dunia 
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