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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Jantung merupakan organ utama dalam tubuh yang fungsinya sebagai 

pompa darah melalui sirkulasi paru dan sistemik (Hammer and McPee, 2014). 

Jantung merupakan sistem transportasi dengan fungsi sebagai pompa darah yang 

terdiri dari dua sisi yaitu sisi kanan dan sisi kiri.  Darah yang kemudian akan 

dialirkan ke seluruh tubuh  mengangkut nutrisi dan oksigen yang dibutuhkan 

seluruh jaringan (Marieb dan Hoehn, 2013).  

Gagal jantung adalah sindrom klinis berupa ketidak mampuan jantung 

dalam memompa aliran darah secara adekuat untuk  kebutuhan metabolisme 

tubuh, dapat terjadi karena gangguan yang menyebabkan penurunan kontraktilitas 

miokard (disfungsi sistolik) dan/atau pengisian ventrikel (disfungsi diastolik) 

(DiPiro, 2015). Gagal jantung menjadi masalah kesehatan utama dimasyarakat, 

dengan prevalensi di Amerika Serikat lebih dari 5,8 juta, dan lebih dari 23 juta di 

seluruh dunia (Roger, 2013). 

 Menurut data dari World Health Organization, penyakit kardiovaskular 

merupakan penyebab kematian nomer satu secara global, pada tahun 2012 

diperkirakan sekitar 17.5 juta mortalitas akibat penyakit kardiovaskular, mewakili 

31% jumlah kematian global. Tiga perempat dari total terjadi pada negara-negara 

berpenghasilan rendah dan menengah, sedangkan akibat penyakit jantung koroner 

sebanyak 7,4 juta dan karena stroke sebanyak 6,7 juta (WHO, 2016). Berdasarkan 

diagnosis dokter, proporsi penyakit gagal jantung pada tahun 2015 di Indonesia 

sebesar 0,13% atau sekitar 229.696 jiwa, sedangkan berdasarkan diagnosis gejala 

sebesar 0,3% atau kurang lebih 530.068 jiwa. Provinsi Jawa Timur merupakan 

propinsi dengan  jumlah penderita gagal jantung terbanyak kedua setelah DI 

Yogyakarta yaitu sekitar 54.826 jiwa atau (0,19%), sedangkan provinsi yang 

memiliki jumlah penderita relatif sedikit adalah Maluku Utara, yaitu kurang lebih 

144 orang atau (0.02%) (Data Riset Kesehatan Dasar, 2015). 

Penyebab gagal jantung merupakan setiap gangguan yang menurunkan 

pengisian ventrikel (disfungsi diastolik) seperti kekakuan dinding ventrikel, 

stenosis mitral dan atau kontraktilitas miokard (disfungsi sistolik) yaitu 
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kardiomiopati, hipertrofi ventrikel, kelebihan beban tekanan, kelebihan beban 

volume dan penyakit miokardium (DiPiro, 2015). Terjadinya dua mekanisme 

kompensasi utama yaitu sistem simpatis dan sistem Renin Angiotensin-Aldosteron 

(RAA) yang memberikan efek vasokonstriksi dan venokonstriksi oleh aktivitas 

simpatis dan angiotensin II, ini akan meningkatkan preload dan afterload jantung, 

sedangkan aldosteron menyebabkan retensi air dan natrium yang akan menambah 

peningkatan preload jantung. Akibat peningkatan preload, afterload, sekresi 

aldosteron akut cenderung memperburuk keadaan, yang akan menyebabkan 

remodelling jantung. Keadaan ini akan menimbulkan penurunan kontraktilitas 

miokard (Gunawan et al, 2011). 

Manifestasi utama yang terjadi pada gagal jantung adalah sesak nafas dan 

rasa lelah kemudian terjadi kongesti paru dan edema perifer yang disebabkan 

adanya  retensi cairan akibat dari peningkatan tekanan dalam sirkulasi paru (Kemp 

dan Conte, 2012). Umumnya  pasien akan mengalami sesak nafas (dyspnea) yang 

pada awalnya terjadi pada saat melakukan aktivitas fisik, gejala ini 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).  

Terapi yang diberikan pada pasien gagal jantung bertujuan agar kualitas 

hidup pasien meningkat dengan cara meminimalisir bahkan menghilangkan gejala 

yang terjadi, memperbesar harapan hidup dan mencegah potensi pasien masuk 

rumah sakit (Depiro 2009). American Heart Association (AHA) 

mengklasifikasikan sesuai kondisi untuk menyediakan kerangka kerja yang lebih 

komprehensif untuk mengevaluasi, mencegah dan mengobati gagal jantung yaitu 

kelas A (orang yang beresiko tinggi mengalami gagal jantung tetapi belum 

menunjukan perubahan fisiologi pada jantung), B (terjadi abnormalitas struktur 

jantung tanpa disertai tanda maupun gejala), C (gejala gagal jantung mulai terasa 

dengan fraksi blod output normal atau menurun), dan D (gagal jantung fase akhir 

dimana tidak ada respon terhadap terapi konvensional) (AHA, 2016). Tujuan 

penanganan gagal jantung ialah  mengurangi beban kerja jantung, memperkuat 
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kontraksi miokard, mengurangi cairan dan garam berlebih, melakukan pengobatan 

dan tindakan khusus terhadap penyebab. Sehingga penatalaksanaan gagal jantung 

dapat dilakukan dengan terapi farmakologis dan non-farmakologis (Rilantono et 

al, 2001). 

Sesuai dengan American Heart Association (AHA) pada gagal jantung  

kelas A terapi yang di sarankan adalah dengan melakukan kontrol terhadap faktor 

resiko dari gagal jantung tersebut, sedangkan obat-obatan yang di sarankan yaitu 

golongan ACE (AngiotensinnConverting Enzyne) inhibitor, dan ARB 

(Angiotensin Reseptor Blocker). Pada gagal jantung kelas B terapi yang 

disarankan yaitu obat-obatan ACE (Angiotensin Converting Enzyne) inhibitor, 

ARB (Angiotensin Reseptor Blocker), dan β-Blocker. Sedangkan pada kelas C, 

disarankan terapi ACE (Angiotensin Converting Enzyne) inhibitor, ARB 

(Angiotensin Reseptor Blocker), β-Blocker, (Digoxin, Diuretik, dan ISDN). Serta 

terapi pada kelas D adalah adanya dukungan sirkulasi mekanik, IV (Intra Vena) 

Inotropik Positif (Dopamine dan atau Dobutamin), dan transplantasi jantung 

(DiPiro, 2015). Dobutamin diberikan untuk menstimulasi β-1 dan β-2 adrenergik 

yang akan meningkatkan kontraktilitas miokard. Pada pasien gagal jantung 

dengan syok kardiogenik terjadi  dekompensasi gagal jantung, dobutamin 

mengurangi tekanan akhir diastolik ventrikel dan meningkatkan tekanan darah 

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

Pada penelitian terkait dobutamin sebagai terapi pada gagal jantung seperti 

pada tahun 2012 tentang  “Dobutamine for patients with severe heart failure”.  

Mengevaluasi efek dobutamin terhadap mortalitas. Empat belas penelitian, dengan 

673 peserta yang memenuhi kriteria inklusi. Menunjukan hasil tidak adanya 

peningkatan mortalitas terhadap pasien gagal jantung dibandingkan dengan 

plasebo atau perawatan standar (Tacon Catherine L). Penelitian lanjutan terkait 

pemakaian dobutamin pada tahun 2016 membandingkan Levosimendan vs 

Dobutamin dilakukan dalam uji coba survive yang melibatka termasuk 1327 

pasien gagal jantung akut, menunjukan tidak ada perbedaan yang signifikan secara 

statistik antara levosimendan dan dobutamin dalam kematian. Namun, perbedaan 

spesifik negara dalam hasil ada pada sub populasi di Finlandia pada kenyataanya, 

angka kematian secara signifikan lebih rendah pada pasien yang diobati 
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levosimendan. Ini mungkin terkait dengan karakteristik perawatan dasar yang 

berbeda. pada kondisi ini levosimendan mungkin lebih unggul dari dobutamin, 

namun mengingat meluasnya penggunaan dobutamin dalam pengelolaan gagal 

jantung yang parah, studi metodologis lebih lanjut akan bermanfaat untuk 

mengidentifikasi populasi pasien mana yang paling banyak cenderung mendapat 

manfaat, atau memang merugikan, dari agen ini (Matti et al, 2016). 

Berdasarkan data dan fakta diatas, maka perlu dilakukan penelitian agar 

mengetahui pola dalam penggunaan dobutamin terhadap pasien gagal jantung. 

Penelitian ini dilakukan dirumah sakit Karsa Husada Batu yang mana prevalensi 

kemungkinan terjadinya kasus gagal jantung dirumah sakit ini dapat memenuhi 

sampel untuk melakukan penelitian. 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana pola penggunaan dobutamin pada pasien gagal jantung 

dirumah sakit Karsa Husada Batu? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Mengetahui pola penggunaan dobutamin terkait dosis, frekuensi, dan rute 

penggunaan pada pasien rawat inap dengan gagal jantung. 

1.4 Manfaat penelitian 

1. Mengetahui tatalaksana terapi dalam pengobatan pasien gagal jantung. 

2. Mengetahui penatalaksanaan dan pola terapi obat dobutamin pada 

pasien yang menderita penyakit gagal jantung sebagai upaya 

peningkatan mutu pelayanan dan Outcome yang didapat pasien. 

3. Memberi informasi pola penggunaan dobutamin pada pasien gagal 

jantung. 

 


