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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Definisi Gagal Jantung  

Gagal jantung adalah sebuah kondisi dimana jantung mengalami 

penurunan   kemampuan pada ventrikel dalam mengisi ataupun mengalirkan darah 

ke seluruh tubuh (Figueroa and Peter, 2006). Ditimbulkan oleh setiap gangguan 

jantung struktural atau fungsional yang bersifat merusak atau menurunkan 

kemampuan jantung untuk berfungsi sebagai pompa yang mendukung sirkulasi 

fisiologis. Ditandai dengan gejala seperti sesak nafas, kelelahan, dan tanada-tanda 

seperti retensi cairan (Fuster et al, 2011). 

Curah jantung tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan tubuh, atau dapat 

memenuhi hanya dengan peningkatan tekanan pengisian (preload). Mekanisme 

kompensasi mungkin mampu mempertahankan curah jantung saat istirahat, 

namun mungkin tidak cukup selama menjalani latihan fisik, fungsi jantung mulai 

menurun, dan gagal jantung menjadi berat (Aaronson and Ward, 2010). 

 

Gambar 2. 1 Jantung Manusia (anonim, 2018) 

2.2 Epidemiologi gagal jantung 

Berdasarkan data dari World Health Organization, Penyakit 

kardiovaskular merupakan penyebab kematian nomer satu secara global yaitu 

diperkirakan sekitar 17,5 juta orang meninggal karena penyakit kardiovaskular 

pada 2012, mewakili 31% dari jumlah kematian global. Tiga perempat dari total 
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terjadi pada negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah. 7,4 juta adalah 

karena penyakit jantung koroner dan 6,7 juta karena stroke (WHO, 2016). 

Gagal jantung berkembang di seluruh dunia dengan prevalensi lebih dari 

6,5 juta kasus di Eropa. Data epidemiologi menunjukkan peningkatan pesat dalam 

insiden selama dua decade terakhir dan diperkirakan akan terus berlanjut. Saat ini 

diagnosa di rumah sakit yang paling umum  yaitu pasien diatas usia 65 tahun yang 

menyumbang angka kesakitan dari kematian yang tinggi. Gagal jantung 

merupakan masalah kesehatan masyarakat yang utama, dengan prevalensi lebih 

5,8 juta di Amerika Serikat dan lebih dari 23 juta diseluruh dunia, dan akan terus 

meningkat (Bui, et al 2011). 

Berdasarkan wawancara diagnosis dokter, prevalensi penyakit gagal 

jantung di Indonesia tahun 2015 sebesar 0,13% atau diperkirakan sekitar 229.696 

orang, sedangkan berdasarkan diagnosis dokter/ gejala sebesar 0,3% atau 

diperkirakan sekitar 530.068 orang. Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi 

dengan  estimasi jumlah penderita penyakit gagal jantung terbanyak kedua setelah 

DI Yogyakarta yaitu sebanyak  54.826(0,19%), sedangkan provinsi Maluku Utara 

memiliki jumlah penderita paling sedikit, yaitu sebanyak 144 orang (0,02%) (Data 

Riset Kesehatan Dasar, 2015) 

2.3 Etiologi Gagal Jantung 

 Gagal jantung bisa terjadi akibat setiap gangguan yang menurunkan 

pengisian ventrikel (disfungsi diastolik) dan / atau kontraktilitas miokard 

(disfungsi sistolik) (DiPiro, 2015). Kegagalan diastolik (backward failure) dapat 

terjadi akibat kekakuan dinding ventrikel yang berat yang menyebabkan jantung 

tidak dapat menerima darah secara adekuat. Kegagalan sistolik (forward failure) 

dapat terjadi akibat peningkatan beban volume, penyakit miokardium, atau 

peningkatan beban tekanan (Silbernagl and Lang, 2007). Beberapa penyakit dan 

kondisi lain penyebab gagal jantung yaitu aritmia, kardiomiopati, cacat jantung 

bawaan (congenital heart disease), dan penyakit katup jantung (NIH, 2018). 

Tabel 2. 1 Etiologi Gagal Jantung 

Disfungsi sistolik Disfungsi diastolik Kondisi dan penyakit lain 

 Kardiomiopati 

 Hipertrofi ventrikel 

 Kekakuan 

dinding ventrikel 

 Aritmia 

 Cacat jantung bawaan  
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Disfungsi sistolik Disfungsi diastolik Kondisi dan penyakit lain 

 Kelebihan beban 

tekanan 

 Kelebihan beban 

volume 

 Penyakit miokardium 

 Stenosis mitral  (congenital heart disease) 

(DiPiro, 2015). 

2.3.1 Kegagalan Sistolik  

Disfungsi sistolik merupakan ketidakmampuan ventrikula untuk 

berkontraksi ditandai dengan penurunan kontraktilitas miokard. Penurunan di Left 

Ventricular Ejection Fraction (LVEF) terjadi ketika kontraktilitas miokard 

menurun di seluruh ventrikel kiri.  

2.3.1.1 Kardiomiopati  

Kardiomiopati adalah suatu kelainan primer pada miokardium, keadaan ini 

jarang terjadi namun pada kardiomiopati dilatasi mendasari 5-10% gagal jantung.  

Kerdiomiopati dapat menyebabkan ganggun pada otot ventrikel seperti 

kardiomiopati hipertrofi yang merupakan penyakit genetik yang ditandai oleh 

hipertrofi miokardium ventrikel kiri yang asimetris, terutama septum (Davey, 

2006). 

 Pada kardiomiopati, otot jantung menjadi membesar, tebal, atau kaku. 

Dalam kasus yang jarang terjadi, jaringan otot di jantung diganti dengan jaringan 

parut. Saat kondisi kardiomiopati memburuk, jantung menjadi lemah. Ini kurang 

mampu memompa darah melalui tubuh dan mempertahankan irama listrik normal. 

Hal ini dapat menyebabkan gagal jantung atau detak jantung tidak teratur disebut 

aritmia (NIH, 2016).  

2.3.1.2 Hipertrofi Ventrikel  

Hipertrofi ventrikel terjadi akibat pembesaran dan penebalan (hipertrofi) 

dari dinding ruang pompa utama jantung (ventrikel kiri). hipertrofi ventrikel kiri 

dapat mengembangkan dalam menanggapi beberapa faktor seperti tekanan darah 

tinggi atau penyakit jantung yang menyebabkan ventrikel kiri untuk bekerja lebih 

keras. Sebagai efek beban kerja meningkat, jaringan otot di dinding ruang 

menebal, dan kadang-kadang ukuran ruang itu sendiri juga meningkat. Otot 
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jantung membesar kehilangan elastisitas dan akhirnya mungkin gagal untuk 

memompa dengan sebanyak kekuatan yang diperlukan (Grandman, 2006).  

Respon kompensasi terakhir pada gagal jantung adalah hipertrofi 

miokardium atau bertambahnya tebal dinding. Hipertrofi meningkatkan jumlah 

sarkomer dalam sel-sel miokardium, sarkomer bertambah secara pararel atau 

serial bergantung pada jenis beban hemodinamik yang mengakibatkan gagal 

jantung. Apapun susunan pasti sarkomernya, hipertrofi miokardium akan 

meningkatkan kekuatan kontraksi ventrikel (Price and Wilson, 2006). 

 

Gambar 2. 2 Hipertrofi Ventrikel Kiri (Price and Wilson, 2018) 

2.3.1.3 Kelebihan Beban Tekanan  

Hilangnya kemampuan kompensasi jantung dapat ditimbulakan oleh 

beban tekanan yang berlebihan, misalnya Peningkatan tekanan darah secara cepat 

oleh hipertensi yang berasal dari ginjal atau karena penghentian obat 

antihipertensi pada penderita hipertensi esensial (Syamsudin, 2011). Katup aorta 

memisahkan ventrikel kiri dengan aorta. Penyempitan katup aorta akibat 

gangguan pembukaan katup menyebabkan overload tekanan ventrikel kiri dan 

terjadi hipertrofi ventrikel kiri. Stenosis aorta adalah gangguan pembukaan katup 

aorta berupa penyempitan yang menghambat aliran darah dan mengakibatkan 

beban tekan pada ventrikel kiri. (Aaronson and ward, 2010) 

2.3.1.4 Kelebihan Beban Volume  

Kelebihan beban volume merupakan suatu karakteristik pasien yang 

menderita sindrom gagal jantung akut yang terjadi karena adanya peningkatan laju 
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tekanan pengisian ventrikel kiri/kanan sehingga muncul gejala seperti dyspnea 

dan orthopnea. Tanda yang muncul seperti peningkatan tekanan vena jugularis, 

hepatomegaly, dan edema perifer (Pang and Levy, 2010). 

Kelebihan beban volume disebabkan oleh regurgitasi aorta dan mitral. 

Regurgitasi adalah gangguan penutupan katup berupa kebocoran yang berupa 

regurgitasi aorta atau regurgitasi mitral. Regurgitasi aorta dapat terjadi karena 

endokarditis infeksi yang menyebabkan kerusakan katup, penyakit jantung 

reumatik dimana retraksi fibrosa mencegah penutupan daun katup. Kebocoran 

katup aorta memungkinkan darah mengalir kembali dari aorta, dan menyebabkan 

beban volume pada ventrikel kiri. Sedangkan regurgitasi mitral dapat terjadi 

karena endokarditis bakterial, dan penyakit lain yang menyebabkan dilatasi 

ventrikel kiri. Pada regurgitasi mitral akut, ventrikel kiri mengejeksi darah 

kembali ke dalam atrium kiri, dan menyebabkan suatu beban volume pada atrium 

kiri selama sistol ventrikel (Aaronson and Ward, 2010).  

2.3.1.5 Penyakit Miokardium  

Sindrom klinis yang terjadi ketika arteri koroner mengalami sumbatan 

parsial atau total yang mengakibatkan matinya sel otot jantung (infark). Nekrosis 

miokard dapat terjadi akibat emboli di sepanjang koroner, sehingga menyebabkan 

infark pada jaringan distal. Sumbatan pada arteri koroner, miokard yang di suplai 

oleh arteri tersebut mengalami iskemik dan dalam beberapa jam menjadi nekrosis 

(kematian sel otot jantung) menyebabkan infark miokard sedangkan penyebab 

yang amat sering adalah penyakit jantung koroner (Davey, 2006). Setelah 

beberapa bulan terjadi infark pada miokard terdapat dilatasi terhadap miokard 

yang memicu remodeling miokard akibat peningkatan tegangan dinding akhir 

diastolik sehingga pasien beresiko terhadap perkembangan gagal jantung kongesti 

(Aaronson and Ward, 2010). 

2.3.2 Kegagalan Diastolik 

2.3.2.1 Kekakuan dinding ventrikel 

Pada pasien dengan kegagalan jantung diastolic, kegagalan diastolik 

ventrikel kiri merupakan keadaan saat ventrikel kiri kehilangan kemampuan untuk 

berelaksasi secara adekuat akibat kekakuan otot jantung, hilangnya kemampuan 

relaksasi pada jantung yang memiliki peran penting dalam kemampuan untuk 
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mengurangi dan mengisi curah jantung mengakibatkan jantung tidak dapat 

mengisi darah dengan benar selama relaksasi. Hal ini meningkat sesuai 

pertambahan usia (Katzung, 2012). 

2.3.2.2 Stenosis Mitral 

Stenosis mitral atau penyempitan katup mitral pada jantung yang 

menyebabkan atrium kiri mempompa lebih keras untuk mengalirkan darah ke 

bagian ventrikel kiri. Pada mitral, dimana katup yang menghubungkan ruang 

atrium dan ventrikel jantung bagian kiri mengalami penyempitan, sehingga tidak 

bisa membuka dengan sempurna, hal ini menyebabkan terjadinya penurunan 

aliran darah ke ventrikel kiri. Pada beberapa kasus mengakibatkan darah akan 

kembali ke bagian sebelah kanan jantung, sehingga menyebabkan terjadinya 

penumpukan cairan pada paru-paru.  (Hammer and McPee, 2014). 

2.3.3 Kondisi dan Penyakit lain  

2.3.3.1 Aritmia 

Aritmia adalah kelainan irama denyut jantung yang disebabkan oleh 

gangguan konduksi impuls. Sel sel otot jantung dalam keadaan normal bukan 

merupakan pemacu (pacemaker) laten tetapi bila potensial membrane mengalami 

depolarisasi yang sesuai, sel-sel ini dapat membentuk inisiasi impuls repetitive 

dan menyebabkan aritmia. Hal ini disebabkan misalnya oleh iskemia atau 

konsentrasi katekolamin local yang tinggi.Takiaritmia dan bradiaritmia adalah 

kelainan pada asal, waktu, atau urutan depolarisasi jantung yang menyebabkan 

laju denyut jantung, secara berturut-turut, >100 dan <60 kali/menit ( Aaronson 

and Ward,2010). 

Irama yang abnormal dari jantung (aritmia) dapat diklasifikasikan baik 

sebagai terlalu lambat (bradikardia) atau terlalu cepat (takikardia). Pada saat 

istirahat, jantung biasanya diaktifkan pada tingkat 50-100 bpm. Aritmia timbul 

bilamana penghantaran listrik pada jantung yang mengontrol detak jantung 

mengalami gangguan, ini dapat terjadi apabila sel saraf khusus yang ada pada 

jantung yang bertugas menghantarkan listrik tersebut tidak adapat bekerja dengan 

baik. Aritmia juga dapat terjadi apabila bagian lain dari organ jantung 

menghantarkan sinyal listrik secara abnormal atau tidak semestinya (Hammer and 

McPee, 2014). 
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2.3.3.2 Congenital heart disease 

Congenital heart disease (Penyakit jantung bawaan) merupakan istilah 

umum untuk menggambarkan kelainan jantung atau pembuluh darah besar yang 

hadir pada saat sejak lahir. Pada beberapa kasus dalam jangka waktu yang lama 

saat tindakan bedah tidak berhasil. Telah terjadi perubahan pada paru-paru 

ataupun miokard yang berkelanjutan dan bersifat irreversibel. Kondisi tersebut 

akan berakibat pada kondisi gagal jantung (Robbin, 2015). 

2.4 Patofisiologi Gagal Jantung 

Pada pasien gagal jantung terjadi kontraktilitas disfungsi sistolik yang 

dipengaruhi oleh massa otot sehingga terjadi dilatasi kardiomiopati hipertrofi 

ventrikel. Hipertrofi ventrikel dapat disebabkan oleh tekanan yang berlebihan 

(seperti hipertensi sistemik atau pulmonal stenosis) atau kelebihan beban volume 

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

Adanya sindroma klinis yang kompleks akibatkan kelainan struktural dan 

fungsional jantung sehingga Jika curah jantung tidak cukup untuk memenuhi 

kebutuhan tubuh terhadap oksigen. Beberapa Keadaan dapat memicu gagal 

jantung seperti  infark miokard, hipertensi, aritmia dan penyakit jantung lainnya 

mengakibatkan keadaan stress pada jantung sehingga memicu terjadinya 

mekanisme kompensasi untuk menyalurkan darah keseluruh tubuh secara adekuat 

(Setiawati, et al., 2012)  

Kompensasi berlebihan dalam jangka waktu lama akan memperburuk 

kondisi jantung secara kompleks meliputi perburukan fungisional, struktural, dan 

molekular (Dipiro, 2015). Untuk memperbaiki lingkungan jantung sehingga 

aktivitas jantung dapat terjaga Hal ini akan menimbulkan aktivasi mekanisme 

kompensasi neurohormonal, sistem renin angiotensin aldosteron (system RAA) 

serta kadar vasopresin dan natriuretic peptide (G. Jackson, et al., 2000). 

Berlanjutnya gagal jantung, Ketiga respon kompensatorik sebagai  usaha untuk 

mempertahankan curah akan menjadi semakin kurang efektif (Price and Wilson, 

2006). 
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Gambar 2. 3 Patofisiologi Gagal Jantung (Price and Wilson, 2006). 

2.4.1 Mekanisme Kompensasi Gagal Jantung  

2.4.1.1 Peningkatan Aktivitas Simpatis  

Penurunan curah jantung menyebabkan aktifasi sistem saraf simpatetik 

dan menyebabkan pelepasan katekolamin (norepinefrin dan epinefrin). Stimulasi 

ini memiliki efek meningkatkan denyut jantung dan kontraktilitas pada jantung 

dan (vasokontriksi) pada pembuluh darah yang kemudian akan meningkatkan isi 

sekuncup. Efek dari sistem saraf simpatik ini melalui 3 reseptor: β1, β2, dan α1. 

Respon kompensasi ini menambah peningkatan kerja jantung sehingga dapat 

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

2.4.1.2 Pengaktifan Sistem Renin Angiotensin Aldosteron  

Peningkatan preload merupakan respon kompensasi lain yang diaktivasi 

sebagai respon terhadap penurunan curah jantung. Mekanisme aktivasi RAAS 
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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 

angiotensin II (Mann, 2007).  

 

Gambar 2. 4 Fisiologis Sistem Renin Angiotensin-Aldosteron (katzung, 2012) 

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). 

2.4.1.3 Hipertrofi Ventrikel dan Remodeling Miokard  

Hipertrofi ventrikel merupakan istilah yang umum 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 
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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). 

2.4.1.4 Mekanisme Frank Starling  

Penurunan curah janutng dan fraksi ejeksi meningkatkan preload. Oleh 

sebab itu, kekuatan jantung meningkat berdasarkan Hukum starling, yang secara 

parsial memulihkan curah jantung namun dengan konsekuensi peningkatan 

tekanan pengisian. Mekanisme Frank-Starling meningkatkan stroke volume 

berarti terjadi peningkatan volume ventricular end-diastolic. Bila terjadi 

peningkatan pengisian diastolik, berarti ada peningkatan perenggangan dari serat 

otot jantung, lebih optimal pada filamenaktin dan myosin, dan resultannya 

meningkatkan tekanan pada kontraksi berikutnya. Pada keadaan 

normal,mekanisme Frank-Starling mencocokkan output dari dua ventrikel 

(Kasron, 2012) 

2.5 Klasifikasi Gagal Jantung 

2.5.1 Menurut New York Heart Association (NYHA) 

 New York Heart Association (NYHA), Secara umum untuk membatasi 

aktivitas fisik mengklasifikasikan gagal jantung berdasarkan tingkat keparahan 

gejala, hal ini juga dapat digunakan sebagai acuan dalam penegakan diaknosa 

(NYHA, 2016).  

Tabel 2. 2 Klasifikasi Gagal Jantung Menurut Gejala 

Kelas I 

 

 Tidak ada pembatasan aktivitas fisik 

 Aktivitas fisik biasa tidak menyebabkan kelelahan yang tidak 

semestinya, palpitasi, dyspnea (sesak napas) 

Kelas II  Keterbatasan aktivitas fisik yang ringan 
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 Aktivitas biasanya dapat menyebabkan kelelahan, palpitasi, 

dyspnea. 

Kelas III 

 

 Keterbatasan aktivitas yang berat 

 Aktivitas berat biasanya dapat menyebabkan kelelahan, 

palpitasi, dyspnea 

Kelas IV  Tidak dapat melakukan aktivitas fisik dengan nyaman 

 Melakukan aktivitas ketidaknyamanan meningkat 

(Ponikowsky Piotr, 2016) 

2.5.2 Menurut American Heart Association (AHA) 

Kemudian, American Heart Association (AHA) mengklasifikasikan sesuai 

kondisi untuk menyediakan kerangka kerja yang lebih komprehensif, untuk 

mengevaluasi, mencegah dan mengobati gagal jantung (AHA, 2016). Berikut 

tabel klasifikasi gagal jantung menurut American Heart Association (AHA) : 

Tabel 2. 3 Tingkatan gagal jantung menurut AHA 

Kelas A  Orang yang berisiko tinggi untuk mengalami gagal jantung 

tetapi belum menunjukkan perubahan pada jantung  

Kelas B  Struktur jantung tidak normal tanpa perkembangan tanda 

maupun gejala.  

Kelas C  Gejala gagal jantung dirasakan dengan fraksi ejeksi (blood 

output) normal atau menurun. Tahap pertama diagnosis gagal 

jantung telah ditetapkan.  

Kelas D  Gagal jantung pada fase akhir atau telah sulit disembuhkan 

(fase refraktori). Fase dimana pasien tidak lagi merespon 

terhadap terapi konvensional.  

(DiPiro, 2015) 

2.6 Macam-macam Gagal Jantung 

2.6.1 Gagal Jantung Akut-Kronis  

Gagal jantung akut dapat terjadi akibat sebelumnya telah terjadi gagal 

jantung kronik. Gambaran klinis pada gagal jantung akut yaitu adanya kongesti 

paru, penurunan curah jantung, dan hipoperfusi jaringan (Manurung dan Muhadi, 

2014). Biasanya terjadi karena adanya infark miokard dan memiliki prognosis 

yang buruk. Agen inotropik positif seperti digoksin dan dobutamin dapat 
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memberikan bantuan jangka pendek untuk terapi gagal jantung pada pasien 

dengan disfungsi ventrikel (Katzung, 2012). 

Gagal jantung kronis merupakan sebuah kondisi yang kompleks, terjadi 

karena adanya defisiensi kemampuan memompa darah pada jantung yang 

berakibat pada kurangnya pasokan nutrisi dan oksigen yang dibawa oleh darah 

menuju setiap jaringan. Terkait dengan sejumlah gejala yang timbul dari kelainan 

di pengisian ataupun pengosongan pada ventrikel kiri menyebabkan dyspnea pada 

saat aktivitas, ortopnea dan paroksimal nocturnal dyspnea, kelelahan, dan 

pembengkakan pada pergelangan kaki. Gejala gejala yang terjadi disebabkan 

karena terjadinya perfusi jaringan yang tidak memadai, kongesti vena dan 

terjadinya kettidak seimbangan air dan elektrolit. Penurunan fungsi ginjal dan 

retensi cairan dapat meperburuk kondisi pasien gagal jantung karena terjadi 

penambahan beban jantung(Walker dan Whittlesea, 2012). 

2.6.2 Gagal Jantung Kiri-Kanan 

Gagal jantung kiri timbul dari akibat kongesti pasif, stasis darah dalam 

ruang sisi kiri, dan perfusi yang tidak memadai dari hilir jaringan yang mengarah 

ke disfungsi organ. Paling sering disebabkan oleh Penyakit jantung iskemik, 

Hipertensi, penyakit katup aorta dan mitral, penyakit miokard primer. Gagal 

jantung kiri ada dua macam yaitu Gagal Jantung Sistolik dan Gagal Jantung 

Diastolik (Cotran and robbins, 2015). 

2.6.3 Gagal Jantung Kongestif 

Gagal jantung kongestif adalah keadaan dimana kedua gagal jantung 

kanan dan gagal jantung kiri terjadi dalam waktu yang bersamaan, yaitu ketika 

terjadi gagal jantung kiri dalam waktu lama yang kemudian diikuti dengan gagal 

jantung kanan maka keadaan ini disebut dengan gagal jantung kongestif, 

(Rilantono et al., 2001). Hal tersebut dapat terjadi karena ventrikel menjadi lebih 

besar atau lebih tebal sehingga otot-otot jantung tidak dapat berkontraksi maupun 

berdilatasi sebagaimana seharusnya (AHA, 2015). 

2.6.4 Gagal Jantung Sistolik-Diastolik 

Gagal jantung sistolik adalah menurunya kemampuan kontraksi jantung 

sehingga curah jantung menurun dan menyebabkan kelemahan, fatik, kemampuan 

aktivitas fisik menurun dan gejala hipoperfusi lainnya. hanya ada sedikit 
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penurunan kekuatan ventrikel yang menimbulkan gejala ringan. Namun, jika kerja 

mekanik (aksi pompa) semakin menurun maka gejala akan semakin  parah 

(Kenny, 2012). 

Pada kegagalan diastolik, kekakuan dan hilangnya relaksasi yang adekuat 

menjadi faktor utama dalam menurunnya curah jantung sedangkan fraksi ejeksi 

masih normal(Katzung, 2010). Gagal jantung diastolik merupakan gangguan 

relaksasi dan gangguan pengisian ventrikel. fraksi ejeksi lebih dari 50% terjadi 

karena gagal jantung diastolik. Penatalaksanaan bertujuan untuk mengurangi atau 

menghilangkan penyebab gangguan diastolik seperti fibrosis, hipertrofi atau 

iskemia. selain itu restriksi garam dan pemberian diuretik dapat memperbaiki 

kongesti sistemik/pulmonal akibat dari gangguan diastolik tersebut (Panggabean, 

2014). 

2.7 Faktor Resiko Gagal Jantung 

Sejumlah faktor atau kondisi mungkin dapat menimbulkan dan atau 

meningkatkan kemungkinan terjadinya gagal jantung. Terdapat dua kelompok 

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

atau dimodifikasi dan faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi meliputi 

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

aktivitas fisik yang kurang. 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 (Aaronson dan Ward, 2013). 

Tabel 2. 4 Faktor Resiko Gagal Jantung 

Faktor resiko gagal jantung 

Dapat dimodifikasi 
1. Dislipidemia  

2. Hipertensi  

3. Inaktivitas fisik  

4. Diabetes mellitus  

5. Merokok tembakau  

6. Obesitas  
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Faktor resiko gagal jantung 

Tidak dapat dimodifikasi 1. Jenis kelamin pria  

2. Riwayat CVD  

3. Etnis  

4. Usia  

(Center for dissease control and prevention, 2015). 

2.7.1 Faktor Resiko Dapat Dimodifikasi 

2.7.1.1 Dislipidemia 

Dislipidemia adalah suatu kelompol kondisi campuran yang ditandai oleh 

kadar satu atau lebih lipoprotein secara abnrormal. Dyslipidemia mencakup kadar 

lipoprotein berdensitas rendah (LDL) yang terlalu banyak dalam plasma dan 

menyebabkan peningkatan kadar kolesterol plasma. Lipoprotein memiliki fungsi 

untuk transfer lipid antara usus, hati, dan organ lain. LDL berperan utama dalam 

menyebabkan aterosklerosis ini dikarenakan LDL dapat dikonversi menjadi 

bentuk teroksidasi dan  bersifat merusak dinding vascular sebab LDL 

mengandung 70% kolesterol total plasma. Jika kadar kolesterol melebihi 240 

mg/dL, maka terdapat peningkatan penyakit gagal jantung akibat peningkatan 

kadar LDL (Aaronson dan Ward, 2010). Penurunan LDL dapat mencegah gagal 

jantung sedangkan terapi statin pada pasien dengan penyakit arteri koroner dapat 

menurunkan angka kejadian gagal jantung (Bui et al., 2011). 

2.7.1.2 Hipertensi 

Tekanan darah yang tergolong tinggi dapat memperberat beban kerja pada 

jantung, sehingga otot jantung akan menebal dan menjadi kaku. Dari sebanyak  

75% kasus gagal jantung  diawali oleh karena tekanan darah tinggi. Pada pria 

memiliki  dua kali lipat lebih beresiko peningkatan terjadinya gagal jantung, dan 

tiga kali lipat pada wanita, diperkirakan gagal jantung yang disebabkan oleh 

hipertensi sebanyak 39% terjadi pada pria dan 59% pada wanita (Bui et al., 2011). 

Hipertensi dalam jangka waktu lama dapat menyebabkan komplikasi berupa 

kerusakan organ, seperti pada jantung, otak, ginjal, mata dan pembuluh darah 

perifer. Efek hipertensi terhadap jantung termasuk hipertrofi ventrikel dapat 

berkembang menjadi gagal jantung. Sehingga keadaan hipertensi dapat 

mempercepat dan memperburuk kondisi gagal jantung (Gunawan dkk, 2012). 
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2.7.1.3 Inaktivitas fisik 

Studi menunjukan bahwa tingkat kebugaran yang sedang sampai tinggi 

berkaitan dengan penurunan mortalitas CVD setengah kalinya. Inaktivitas fisik 

dapat meningkatkan resiko CVD melalui berbagai mekanisme. Kebugaran yang 

rendah dapat menyebabkan HDL plasma yang menurun, tingkat tekanan darah 

yang lebih tinggi, dan resistensi insulin, serta obesitas, dimana obesitas itu sendiri 

merupakan faktor resiko CVD. (Aaronson and Ward, 2010). 

2.7.1.4 Diabetes mellitus 

Diabetes mellitus terjadi karena kekurangan hormone insulin secara 

kesulurhan, atau menjadi resisten terhadap kerjanya. Diabetes menyebabkan 

kerusakan progresif terhadap susunan mikrovaskular maupun arteri yang lebih 

besar selama bertahun-tahun. Serangkaian factor risiko kardiovaskular mencakup 

trigliserida plasma yang tinggi, HDL plasma yang rendah, hipertensi, peningkatan 

glukosa plasma, dan obesitas. Kombinasi factor-faktor risiko ini sangat terkait dan 

dapat timbul sebagai akibat dari resistensi insulin (Aaronson dan Ward, 2010). 

Melalui studi sepidemiologi diketahui diabebetes merupakan faktor resiko 

utama untuk pengembangan semua manifestasi CVD, termasuk infark miokard, 

stroke, penyakit pembuluh darah perifer, dan gagal jantung.Strategi untuk 

mengatasikelainan fisiologi termasuk intervensi gaya hidup untuk mencegah 

obesitas dankurangnya aktivitas fisik, kontrol tekanan darah yang memadai, 

pengobatan displidemia aterogenik, dan pengobatan tepat dengan terapi 

antiplatetet (Addison and Aguilar, 2011). 

2.7.1.5 Merokok 

Rokok merupakan faktor risiko utama untuk penyakit jantung koroner, 

suatu kondisi di mana plak menumpuk di dalam arteri koroner. arteri ini memasok 

otot jantung dengan darah yang kaya oksigen. Ketika plak menumpuk di arteri, 

kondisi ini disebut aterosklerosis. Kondisi ini, jika terus berlanjut akan berakhir 

dengan gagal jantung (NIH, 2018). 

2.7.1.6 Obesitas 

Individu dengan kadar lemak yang berlebihan dalam tubuh, terutama pada 

bagian pinggang, potensial dapat meningkatkan resiko penyakit jantung dan 

stroke, walaupun tanpa adanya faktor risiko lain. Banyak orang yang mungkin 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

mengalami kesulitan dalam menurunkan berat badan, namun penurunan berat 

badan 3-5% secara berkelanjutan dapat mempengaruhi penurunan beberapa faktor 

risiko klinis secara nyata. Penurunan berat badan yang tinggi dapat 

menguntungkan pada kondisi kolesterol, tekanan darah, dan gula darah (AHA, 

2015). 

2.7.2 Faktor Resiko Tidak Dapat Dimodifikasi 

2.7.2.1 Jenis kelamin  

Risiko lebih besar untuk terkena gagal jantung terjadi pada pria daripada 

wanita yang belum mengalami menopause. Namun, setelah masa menopause, 

wanita lebih rentan terhadap perkembangan CVD, hal ini terjadi karena 

kemampuan tubuh untuk memproduksi estrogen pada wanita mengalami 

penurunan (Aaronson dan Ward, 2013).  Setelah wanita mengalami menopause, 

tingkat kematian akibat penyakit jantung meningkat, namun resiko ini tidak lebih 

besar dibandingkan pria (AHA, 2015). Kerja estrogen dapat berpotensi 

menguntungkan sebagai antioksidan, menurunkan LDL, dan meningkatkan HDL, 

menstimulasi ekspresi dan aktivitas oksida nitrat sintase serta menyebabkan 

vasodilatasi dan meningkatkan produksi plasminogen (Aaronson and Ward, 

2010). 

2.7.2.2 Riwayat CVD  

Berbagai survei melalui studi epidemiologi menunjukkan adanya 

predisposisi famili terhadap penyakit jantung. Hal ini sebagian besar disebabkan 

oleh banyak faktor resiko, misalnya hipertensi yang dapat diturunkan sehingga 

kemungkinan terjadinya gagal jantung karena memiliki penyebab yang sama 

dengan orang tuanya (Aaronson and Ward, 2010). Maka dapat dipastikan bahwa 

anak-anak dari orang tua dengan penyakit jantung lebih mungkin untuk menderita 

penyakit jantung (AHA, 2015). 

2.7.2.3 usia 

Menurut data dari World Heart Federation pada tahun 2018 penyakit 

kardiovaskular semakin umum terjadi pada usia lanjut, umumnya pada pasien usia 

55 tahun keatas. Pada usia ini Jantung akan mengalami perubahan fisiologis 

seiring dengan pertambahan usia, sehingga mengalami penurunan fungsional 

(WHF, 2018). 
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2.8 Manifestasi Klinik Gagal Jantung 

Pada gagal jantung umunya mengalami dispneu (sesak nafas) yang pada 

awalnya hanya terjadi saat mengalami latihan fisik, keluhan disertai dengan 

kelemahan, kelelahan, dan edema perifer (retensi cairan dalam jaringan), yang 

sering dilihat sebagai pembengkakan tungkai. Jantung dan hati membesar, CVP 

yang tinggi menyebabkan distensi vena jugularis. Suatu irama gallop dapat 

terdengar akibat tekanan pengisian jantung yang tinggi. Curah jantung dan 

tekanan darah mungkin normal saat istirahat pada gagal jantung moderat 

(Aaronson and Ward, 2010). 

2.8.1 Dispnea 

Dispnea atau yang biasa disebut sesak nafas merupakan gejala yang paling 

umum yang terjadi pada pasien gagal jantung. Pada pasien gagal jantung ringan 

sesak nafas (dispnea) hanya muncul pada saat pasien melakukan aktivitas (Kasper 

et al, 2015). 

2.8.2 Ortopneu  

Orthopnea merupakan sesak nafas, namun ortopneu terjadi hanya pada 

saat pasien berada pada posisi berbaring dan biasanya akan hilang jika pasien 

dengan posisi duduk secara tegak atau dengan penambahan bantall ini terjadi 

karena pada saat posisi duduk secara tegak dapat mengurangi aliran balik vena 

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

2.8.3 Dispneu Nokturnal Paroksimalis (PND) 

Keadaan PND mengacu pada episode dimana pasien mengalami sesak 

napas parah dalam jangka waktu yang cukup lama dan batuk yang umumnya 

terjadi pada malam hari, sehingga pasien mudah terbangun dari tidurnya, biasanya 

gejala ini terjadi 1-3 jam setelah pasien tidur. PND dapat bermanifestasi sebagai 

batuk atau mengi, mungkin karena meningkatnya tekanan dalam arteri bronkial 

menyebabkan tertekannya jalan nafas. Pasien dengan PND sering mengalami 

batuk terus-menerus dan mengi walaupun pasien sudah dalam posisi tegak 

(Kasper et al., 2015). 

2.8.4 Syok Kardiogenik 

 Adalah sindrom klinik akibat gagal perfusi yang disebabkan oleh 

gangguan fungsi jantung dan ditandai dengan nadi lemah, penurunan tekanan 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 

 

rerata arteri (MAP) <65 mmHg, peningkatan LVEDP ( >18 mmHg), dan 

penurunan curah jantung (CO <3,2 L/menit). Syok kardiogenik dapat disebabkan 

oleh sindrom coroner akut dan komplikasi mekanik yang ditimbulkannya (seperti 

ruptur chordae, rupture septum interventrikular (IVS), dan rupturdinding 

ventrikel), kelainan katup jantung, dan gagal jantung yang berat pada gangguan 

miokard lainnya (Firdaus, 2016). 

2.8.5 Syok Septik 

Syok septik adalah kondisi dimana terjadi penurunan tekanan darah 

sistolik sampai tingkat yang membahayakan nyawa sebagai akibat dari sepsis  

(sistolik<90 mmHg ataupun penurunan tensi sistolik > 40 mmHg) yang disertai 

dengan tanda kegagalan sirkulasi, walaupun sudah diberikan resusitasi cairan 

secara adekuat / membutuhkan vasopresor agar dapat mempertahanksn tekanan 

darah serta perfusi organ. Syok septik sering terjadi pada bayi baru lahir, usia di 

atas 50 tahun, dan penderita gangguan sistem kekebalan. Terjadi akibat racun 

yang dihasilkan oleh bakteri tertentu dan akibat sitokinesis (zat yang dibuat oleh 

sistem kekebalan untuk melawan suatu infeksi). Racun yang dilepaskan oleh 

bakteri bisa menyebabkan kerusakan jaringan dan gangguan peredaran darah 

(Firdaus, 2016). 

 

Gambar 2. 5 Manifestasi Klinik Gagal Jantung (anonym, 2018) 
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2.9 Diagnosa dan Pemeriksaan Klinis Gagal Jantung 

Pada saat melakukan  diagnosa  gagal jantung dari sekumpulan gejala yang 

kompleks dimana seorang pasien harus memiliki tampilan berupa : nafas pendek 

yang diripikal disaat istirahat atau saat melakukan sesuatu aktivitas ang disertai 

maupun tidak disertai kelelahan dan tanda retensi cairan (kongesti paru atau 

edema pergelangan kaki), adanya bukti objektif dari gangguan struktur atau fungsi 

jantung saat istrahat (Siswanto, 2015). 

Tabel 2. 5 Tanda Dan Gejala Gagal Jantung 

Gejala khas gagal 

jantung 

 Sesak nafas (saat istrahat atau aktifitas) 

 Kelelahan 

 Edema tungkai 

Tanda khas Gagal 

Jantung 

 Takikardia 

 Takipnu 

 Ronki paru 

 Efusi pleura 

 Peningkatan tekanan vena jugularis 

 Edema perifer 

 Hepatomegaly 

Tanda objektif 

 

 Gangguan struktur / fungsional jantung saat istrahat 

 Kardiomegali 

 Suara jantung ke tiga 

 Murmur jantung 

 Abnormalitas dalam gambaran ekokardiografi 

 Kenaikan konsentrasi peptida natriuretic 

(Siswanto, 2015). 

Diagnonis didukung oleh hasil pemeriksaan fisik, termasuk lemah, 

penurunan tekanan darah, bunyi jantung abnormal dan akumulasi cairan di paru-

paru yang terdengar melalui stetoskop, pembesaran jantung, pembuluh darah 

bengkak, hati yang membesar, dan bengkak diperut atau kaki. Selain pemeriksaan 

fisik, pemeriksaan penunjang juga butuhkan antara lain : 

2.9.1 Pemeriksaan Elektrokardiogram (EKG) 

Pemeriksaan elektrokardiogram harus dikerjakan pada semua pasien yang 

diduga gagal jantung. Abnormalitas EKG sering dijumpai pada gagal jantung 

abnormalitas EKG memiliki nilai prediktif yang kecil dalam mendiagnosis gagal 
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jantung, jika EKG normal, diagnosis gagal jantung khususnya dengan disfungsi 

sistolik sangat kecil (< 10%). (Siswanto, 2015) 

Tabel 2. 6 Abnormalitas EKG Pada Gagal Jantung (Siswanto, 2015) 

Abnormalitas Penyebab Implikasi Klinis 

Sinus takikardia Gagal jantung 

dekompensasi, anemia, 

demam, hipertroidisme 

Penilaian klinis 

Pemeriksaan laboratorium 

Sinus bradikardia Obat penyekat , anti 

aritmia, hipotiroidisme, 

sindroma sinus 

Evaluasi terapi obat 

pemeriksaan laboratorium 

Atrial takikardia / 

futer / fibrilasi 

Hipertiroidisme, infeksi, 

gagal jantung 

dekompensasi, 

infarkmiokard 

Perlambat konduksi AV, 

konversi medic, 

elektroversi, ablasi kateter, 

antikoagulasi 

Aritmia ventrikel Iskemia, infark, 

kardiomiopati, miokarditis, 

hipokalemi, 

hipomagnesmia, overdosis 

digitalis 

Pemeriksaan laboratorium, 

tes latihan beban, 

pemeriksaan perfusi, 

angiografi coroner, ICD 

Iskemia / infark Penyakit jantung koroner Ekokardiografi, troponin, 

angiografi koroner 

 

2.9.2 Pemeriksaan Echocardiography (ECHO) 

Echocardiography (ECHO) merupakan salah satu prosedur terbaik untuk 

mengevaluasi fungsi jantung, termasuk kemampuan memompa jantung dan fungsi 

katup jantung. Echocardiography dapat membantu menentukan apakah gagal 

jantung yang disebbakan karena disfungsi sistolik atau diastolik dengan 

memungkinkan dokter untuk memperkirakan ketebalan dan kekakuan dari dinding 

jantung dan fraksi ejeksi. Scan lain dapat dilakukan dengan menggunakan 

suntikan pelacak radioaktif untuk mencari penyebab gagal jantung (Anonim, 

2014). 

2.9.3 Foto Thoraks 

Foto thoraks merupakan komponen penting dalam diagnosis gagal 

jantung. Hal ini dikarenakan foto thoraks dapat melihat secara jelas apabila ada 

kelainan maupun abnormalitas pada organ jantung. Rontgen toraks dapat 

mendeteksi kardiomegali, kongesti paru, efusi pleura dan dapat mendeteksi 

penyakit atau infeksi paru yang menyebabkan atau memperberat sesak nafas. 

(Siswanto, 2015). 
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2.9.4 Pemeriksaan Laboratorium 

Pemeriksaan laboratorium rutin pada pasien diduga gagal jantung adalah 

darah perifer lengkap (hemo-globin, leukosit, trombosit), elektrolit, kreatinin, laju 

filtrasi glomerulus (GFR), glukosa, tes fungsi hati dan urinalisis. Pemeriksaan 

tambahan lain dipertimbangkan sesuai tampilan klinis. Gangguan hematologis 

atau elektrolit yang bermakna jarang dijumpai pada pasien dengan gejala ringan 

sampai sedang yang belum diterapi, meskipun anemia ringan, hiponatremia, 

hiperkalemia dan penurunan fungsi ginjal sering dijumpai terutama pada pasien 

dengan terapi menggunakan diuretik dan/atau ACEI (Angiotensin Converting 

Enzime Inhibitor), ARB (Angiotensin Receptor Blocker), atau antagonis 

aldosterone. (Siswanto, 2015). 

2.9.4.1 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. 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). 
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Gambar 2. 6 Skema Diagnostik Gagal Jantung (anonim, 2018). 

Tabel 2. 7 Hasil Pemeriksaan BNP (B-type Natriuretic Peptide) 

Hasil Keterangan 

BNP <100 pg / mL  Tidak ada gagal jantung  

BNP 100-300 pg / mL  Tanda gagal jantung mulai muncul  

BNP >300 pg / mL  Gagal jantung ringan  

BNP > 600 pg / mL  Gagal jantung moderat  

BNP > 900 pg / mL  Gagal jantung berat  

(Anonim, 2015) 

2.9.4.2 Pemeriksaan Troponin I atau T 

Pemeriksaan troponin dilakukan pada penderita gagal jantung jika 

gambaran klinisnya disertai dugaan sindroma koroner akut. Peningkatan ringan 

kadar troponin kardiak sering pada gagal jantung berat atau selama dekompensasi 

gagal jantung pada penderita tanpa iskemia miokard (Siswanto, 2015). 
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2.10 Penatalaksanaan Gagal Jantung 

2.10.1 Terapi Non Farmakologi 

2.10.1.1 Manajemen perawatan mandiri 

Manajemen perawatan mandiri mempunyai peran dalam keberhasilan 

pengobatan gagal jantung dan dapat memberi dampak bermakna perbaikan gejala 

gagal jantung, kapasitas fungsional, kualitas hidup, morbiditas dan prognosis. 

Manajemen perawatan mandiri dapat didefnisikan sebagai tindakantindakan yang 

bertujuan untuk menjaga stabilitas fisik, menghindari perilaku yang dapat 

memperburuk kondisi dan mendeteksi gejala awal perburukan gagal jantung, 

pembatasan cairan, dan olahraga (Siswanto, 2015). 

2.10.1.2 Pengurangan berat badan 

Untuk mencegah perburukan gagal jantung pengurangan berat badan 

pasien obesitas (IMT > 30 kg/m2) dengan gagal jantung dipertimbangkan, hal ini 

berhubungan dengan jumlah lemak yang berlebihan di dalam tubuh, oleh karena 

itu control terhadap obesitas dapa mengurangi gejala dan meningkatkan kualitas 

hidup (Siswanto,2015). 

2.10.2 Terapi Farmakologi 

Sesuai dengan American Heart Association (AHA) pada kelas A terapi 

yang di sarankan adalah dengan melakukan kontrol terhadap faktor resiko dari 

gagal jantung, obat-obatan yang di sarankan yaitu golongan ACE (Angiotensin 

Converting Enzyne) inhibitor, dan ARB (Angiotensin Reseptor Blocker). Pada 

kelas B terapi yang disarankan yaitu obat-obatan ACE (Angiotensin Converting 

Enzyne) inhibitor, ARB (Angiotensin Reseptor Blocker), dan β-Blocker. 

Kemudian pada kelas C, terapi yang disarankan ACE (Angiotensin Converting 

Enzyne) inhibitor, ARB (Angiotensin Reseptor Blocker), β-Blocker, Digoxin, 

Diuretik, dan ISDN. Serta terapi pada kelas D yaitu adanya dukungan sirkulasi 

mekanik , IV (Intra Vena) Inotropik Positif, dan transplantasi jantung (DiPiro, 

2015). 

2.10.2.1 Diuretik  

Diuretik merupakan terapi lini pertama pada gagal jantung dengan 

kongesti. Pada percobaan clinical trial juga telah menunjukkan penggunaan 

diuretik dapat memperbaiki toleransi latihan pada pasien dengan gagal jantung 
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kronis (Qavi et al, 2015). Diuretik di indikasikan pada pasien gagal jantung 

kongestif dengan adanya edema pulmonal atau perifer. Tujuan terapi diuretik 

membantu mengurangi gejala gagal jantung melalui pengurangan volume dengan 

keuntungan tanpa menyebabkan penyusutan volume intravaskular, pengurangan 

ukuran jantung serta meningkatkan efisiensi pompa jantung (Lidenfeld et al., 

2010).  

Diuretik bekerja dengan cara menghambat reabsorpsi air, natrium atau klorida 

di bagian tertentu dalam tubulus ginjal. (Yancy, et a, 2013). Dengan berkurangnya 

volume cairan ektraseluler, aliran balik vena, dan tekanan pengisian ventrikel 

(preload) setelah pemberian diuretik, maka edema perifer dan kongesti paru akan 

berkurang. Hal ini tentu berpengaruh terhadap perbaikan kuliatas hidup pasien 

dengan mengurangi gejala-gejala yang timbul pada gagal jantung, seperti dispnea, 

ortopnea, PND, edema paru, dan edema perifer, sehingga dalam penatalaksanaan 

terapi dalam hal ini dapat diberika diuretik, penggunaan diuretik dengan cepat 

menghilangkan sesak napas dan meningkatkan kemampuan melaksanakan aktivitas 

fisik (Gunawan et al, 2011).  

2.10.2.2 Antagonis Aldosteron  

 Salah satu ciri utama gagal jantung adalah adanya peningkatan aldosteron 

dalam plasma sebanyak 20 kali kadar normal dan mengaktivasi Rennin 

Angiotensin Aldosteron System (RAAS). Aldosteron memperburuk kondisi gagal 

jantung selain meretensi natrium dan air sehingga dibutuhkan terapi antagonis 

aldosteron (eplerenone dan spironolakton) yang dapat berikatan secara kompetitif 

dengan reseptor aldosteron pada tubulus distal. Penggunaan spironolakton 

direkomendasikan untuk gagal jantung berat dengan fungsi ginjal yang baik 

(Aaronson and Ward, 2010). 

The Randomized Aldactone Evaluation Study (RALES) menemukan bahwa 

spironolakton mengurangi angka morbiditas dan mortalitas pada pasien gagal jantung 

(NYHA KELAS III-IV) (Aldredge et al, 2013). Diginjal antagonis aldosteron 

(spironolakton, eplerenone) menghambat reabsorbsi natrium dan ekskresi kalium. 

Antagonis aldosteron manghambat matriks ekstraseluler jantung dan deposisi kolagen 

di hati sehingga dapat memperbaiki fibrosis jantung dan remodeling ventrikel. 

Spironolakton juga berinteraksi dengan androgen sehingga menimbulkan efek 

samping ginekomastia, efek tersebut lebih rendah pada eplerenone karena afinitasnya 
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terhadap reseptor progesterone dan androgen lebih rendah. Manfaat penggunaan 

antagonis aldosteron tidak hanya penghambatan fibrosis serta remodeling ventrikel 

tetapi juga pengurangan proinflamasi dan stress oksidatif sistemik yang disebabkan 

oleh aldosteron (DiPiro, 2015). 

Tabel 2. 8 Dosis Antagonis Aldosteron (Lidenfeld et al, 2010) 

Obat  Dosis Awal  Dosis Maksimum  

Spironolakton  12.5 to 25 mg qd  25 mg qd  

Elprenon  25 mg qd  50 mg qd  

2.10.2.3 Angiotensin Converting Enzyme Inhibitor (ACEI)  

ACEI menyebabkan dilatasi vena sehingga menurunkan tekanan pengisan 

(preload) dan dilatasi arteriol yang dapat menurunkan afterload. ACE Inhibitor 

merupakan vasodilator paling sesuai untuk gagal jantung, karena dapat 

menurunkan resistensi arteri maupun vena dengan mencegah peningkatan 

angiotensin II (vasokonstriktor) yang sering ditemukan pada gagal jantung (Neal, 

2006). Obat-obat golongan ACE Inhibitor menghambat converting enzyme, 

peptidil dipeptidase yang yang menghidrolisis angiotensin I menjadi angiotensin 

II dan mengaktifkan bradikinin, suatu vasodilator yang poten. Penghambatan 

angiotensin II menurunkan tekanan darah terutama dengan mengurangi tahanan 

vaskular perifer (Katzung, 2012). 

ACE Inhibitor diindikasikan sebagai first-line untuk semua kelas terapi 

gagal jantung dengan disfungsi sistolik pada ventrikel kiri. mempunyai efek 

menurunkan preload dan afterload pada jantung dan obat golongan ini juga 

memiliki efek tidak langsung pada sekresi aldosteron sehingga menurunkan 

retensi air dan natrium (Hudson et al, 2012). Sebagian besar ACEI diberikan 

secara oral, misalanya Captopril (kelas I) dan ACEI kelas II seperti Enalopril, 

Ramipril, Trandolapril, sebagai pro-drug inaktif yang bersifat lipofil dan 

keduanya dimetabolisme dihati untuk memperoleh metabolit aktifnya. ACEI kelas 

III seperti Lisinopril bersifat aktif, larut air, dan dieksresi di ginjal dan tidak 

dimetabolisme di hati (Aaronson and Ward, 2010).  

Efek samping yang sering terjadi pada pemberian ACEI adalah batuk 

kering dan telah dilaporkan mencapan 10% angka kejadian (Hudson et al, 2012) 

dan angioedema, Penggunaan ACEI dikontraindikasikan pada kehamilan trimester 
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kedua dan ketiga, interaksi obat yang penting meliputi interaksi dengan suplemen 

kalium atau dengan diuretik hemat kalium, yang dapat menyebabkan hiperkalemia 

(Katzung, 2012). 

Tabel 2. 9 Dosis ACEI pada gagal jantung (Aldredge et al., 2013). 

Obat Dosis Awal Dosis Maksimal 

Captoril  6,25-12,5mg TID  100mg TID  

Enalapril  2,5-5mg /day  20mg BID  

Fosinopril  5-10mg/day  40mg/day  

Lisinopril  2,5-5mg/day  40mg/day  

Quinapril  5-10mg/day  20mg BID  

2.10.2.4 Angiotensin Reseptor Blocker (ARB)  

Angiotensin Reseptor Blocker merupakan antagonis dari angiotensin II 

pada reseptor AT1, obat ini tidak tidak memiliki efek terhadap metabolisme 

bradikinin sehingga merupakan penghambat yang lebih selektif terhadap efek 

angiotensin dibandingkan dengan obat ACEI, batuk dan angioedema dapat terjadi 

namun lebih jarang pada penggunaan penyekat reseptor angiotensin (Katzung, 

2012). Penggunaan ARB direkomendasikan untuk pasien gagal jantung 

simptomatis dengan ejeksi fraksi ventrikel kiri < 40% dan pada pasien gagal 

jantung asimptomatis yang tidak dapat mentoleransi penggunaan ACE-I (Lidenfeld et 

al, 2010). 

 

Gambar 2. 7 kerja Angiotensin Receptor Blocker (Aldredge et al, 2013). 
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Angiotensin II dibagi menjadi 2 subtipe yaitu AT1 dan AT2, subtipe 

reseptor AT1 terutama berada dijaringan vascular, miokardial, otak, ginjal, dan sel 

glomerulus adrenal (Goodman dan Gilman, 2012). Sekresi aldosterone dapat 

menyebabkan vasokonstriksi, retensi natrium dan air serta pelepasan katekolamin 

yang dapat menyebabkan remodeling ventrikel (Aldredge et al., 2013).. 

Penggunaan ARB yang direkomendasikan untuk pasien gagal jantung adalah 

valsartan dan candesartan (DiPiro, 2015). Losartan merupakan obat yang 

digunakan pada pasien yang tidak dapat mentoleransi batuk atau disfungsi ginjal 

yang mungkin disebabkan oleh ACE-I (Aaronson and Ward, 2010). 

Tabel 2. 10 Dosis Angiotensin Receptor Blocker (ARB) (Mpe et al, 2013). 

Obat  Dosis Awal  Dosis Maksimal  

Losartan  12.5-25 mg qd  150 mg qd  

Kandesartan  4-8 mg qd  32 mg qd  

Valsartan  40 mg bid  160 mg bid  

2.10.2.5 Calsium Canal Blocker (CCB) 

Bergantungnya kontraksi otot polos terhadap konsentrasi intrasel 

merupakan dasar penggunaan agen antagonis Kanal Kalsium/ Calcium Chanel 

Blocker (CCB). Penggunaan CCB dapat menurunkan tekanan darah dengan 

merelaksasi otot polos dan resistensi pembuluh darah perifer sehingga 

menimbulkan pelepasan RAAS yang diperantarai baroreseptor serta adanya 

peningkatan stimulasi adrenergik di jantung. Adanya kompenasasi kontraktilitas 

miokard sehingga terapi bersama β blocker harus dipertimbangkan. 

Walaupun CCB memiliki manfaat yang terhadap terapi gagal jantung 

secara teoritis namun dalam pengalaman klinis tidak memperbaiki gejala yang 

berlangsung lama pada pasien dengan disfungsi sistolik namun justru 

memperburuk gejala serta meningkatkan mortalitas pada pasien termasuk gagal 

jantung karena iskemik (Hardman and Limbird, 2014). Antagonis kalsium 

dihidropiridin seperti Amlodipine, felodipin, isradipin, nifedipine, dan nicardipine 

dengan efek vasodilatsi arteri memiliki sifat inotropik negatif yang minimal bila 

dibandingkan dengan antagonis kalsium nondihidropyridine seperti verapamil dan 

diltiazem, namun hanya amlodipine dan felodipine yang telah direkomendasikan 
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aman pada gagal jantung serta memiliki keuntungan berupa dilatasi pada 

sebagaian kecil pasien dengan non iskemik kardiomiopati (Aldredge et al, 2013). 

2.10.2.6 β-Blocker 

β-Blocker digunakan untuk mengobati hipertensi, angina, aritmia jantung 

supraventrikular, infark miokard, dan gagal jantung kronik. Adapun kerja dari 

beta bloker ialah blokade reseptor β1 jantung. Ketika distimulasi oleh norepinefrin 

yang dilepaskan di saraf simpatis, dan oleh epinefrin dalam darah, reseptor ini 

meningkatkan laju dan kekuatan kontraksi jantung, sehingga meningkatkan curah, 

kerja, dan kebutuhan O2 jantung. Aktifitas reseptor- β1 juga meningkatkan 

konduksi nodus AV dan eksitabilitas jantung, efek yang kadang menyebabkan 

atau memacu aritmia jantung. Adapun aktifitas kronis sistem simpatis, seperti 

pada gagal jantung kongestif, menyebabkan fibrosis jantung dan remodeling, 

sehingga menyebabkan perburukan progresif fungsi jantung. Saraf simpatis juga 

menstimulasi pelepasan renin melalui reseptor - β1nya, sehingga beta bloker juga 

dapat menghambat pelepasan renin di ginjal (Aaronson and Ward, 2010).  

Antagonis reseptor β memperbaiki gejala-gejala, toleransi latihan, dan 

ukuran fungsi ventrikel selama periode beberapa bulan pada pasien gagal jantung 

yang disebabkan oleh kardiomiopati dilatasi idiopatik. Adapun obat-obat 

golongan antagonis β1 selektif yang digunakan untuk gagal jantung adalah 

metoprolol dan bisoprolol dan antagonis reseptor β non selektif adalah karvedilol 

(Brunton L, 2011). 

2.10.2.7 Obat Inotropik positif 

Sejak 1775 agen inotropik positif telah digunakan untuk mengobati pasien 

dengan gagal jantung. obat inotropik dapat didefinisikan sebagai terapi yang 

meningkatkan kinerja independen kontraktil miokard yang menyebabkan  

perubahan denyut jantung dan kondisi beban kerja jantung. Namun, kondisi beban 

kerja jantung dan denyut jantung sangat bervariasi pada pasien dengan gagal 

jantung, mereka dapat berubah, dan dapat diubah oleh beberapa obat inotropik. 

Banyak obat inotropik meningkatkan denyut jantung, dan beberapa memiliki sifat 

vasodilator langsung atau tidak langsung. Oleh karena itu, beberapa kinerja 

sistolik ditingkatkan dihasilkan oleh agen inotropik mungkin juga karena 
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perubahan kondisi pembebanan dan detak jantung yang melekat ke banyak obat 

ini (Francis G. S, et al, 2014). 

 
Gambar 2. 8 Kerja Obat Inotropik di Kardiomiosit (Francis et al, 2014) 

Beberapa obat inotropik positif  yang digunakan untuk pengobatan gagal 

jantung adalah sebagai berikut: 

2.10.2.7.1 Digoxin 

Sejumlah uji kilinis menunjukkan bahwa digoxin dapat meningkatkan fungsi 

jantung dan kualitas hidup tetapi pemakaian digoxin harus diperhatikan karena 

mempunyai efek terapi yang sempit sehingga perlu monitoring. (Dipiro et al, 

2011). Mekanisme kerja digoxin dengan penghambatan natrium-kalium adenosine 

trifosfatase (ATPase). Sifat inotropiknya yag di manfaatkan pada pasien gagal 

jantung karena penghambatan ATPase natrium-kalium yang menimbulkan 

peningkatan konsentrasi kalsium intraseluler melalui penukar natrium kalsium. Ini 

menyebabkan potensial aksi jantung untuk memperpanjang yang mengakibatkan 

detak jantung yang lebih rendah serta meningkatkan kontraktilitas miokard karena 

kalsium meningkat untuk sarcomeric kopling eksitasi-kontraksi (Chaggar PS, et 

al., 2015). Digoxin juga memiliki efek neurohormonal dan menyebabkan 

peningkatan sensitivitas baroreseptor, menurunkan konsentrasi norepinefrin, dan 

mengurangi aktivasi sistem renin-angiotensin (Maury P, et al., 2014). 
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2.10.2.7.2 Dopamin 

Dopamine digunakan dalam pengobatan gagal jantung akut dan dapat 

membantu jika dibutuhkan peningkatan tekanan darah (Katzung, 2015). Dopamin 

menstimulasi reseptor β-adrenergik secara langsung dan tidak langsung, dengan 

meningkatkan kontraktilitas miokardium dan curah jantung (Dickstein et al, 

2008). Merupakan katekolamin endogen. Penggunaan dopamin terbatas pada 

pasien disfungsi ventrikel sistolik yang tidak mengalami kedaan syok hemorage, 

dehidrasi atau toksisitas obat vasodilator. Dopamin memiliki efek farmakologis 

dan hemodinamik yang di pengaruhi oleh dosis. Pada dosis rendah 2μg/kg per 

menit menyebabkan vasodilatasi melalui stimulasi presinap tipe 1 dan 2 (D1,D2) 

serta vasodilatasi yang relative selektif terhadap jaringan arteri ginjal (Hardman 

and Limbird, 2014).  

2.10.1.7.3 Epinephrine  

Pada dosis kecil (<0,02 µg/kg/menit) epinephrine menstimulasi reseptor 

beta-1 pada jantung dan beta-2 pada otot polos pembuluh darah otot rangka 

(vasodilatasi). Indeks jantung dan frekuensi denyut jantung meningkat, tetapi 

resistensi sistemik sering menurun. Pada dosis kecil, darah (Ery Leksana, 2011). 

2.10.1.7.4 Norepinephrin 

Norepinephrine Norepinephrine menstimulasi reseptor beta1 dan alfa. 

Stimulasi reseptor beta-1 menyebabkan peningkatan kontraktilitas miokardium 

dan frekuensi denyut jantung. Stimulasi reseptor alfa menyebabkan vasokonstriksi 

arteriol dan venula sehingga meningkatkan SVR, PVR, dan aliran darah jantung 

(karena coronary vascular beds mempunyai sedikit reseptor alfa). Indikasi: 

penurunan curah jantung yang berat, penurunan tekanan darah, dan penurunan 

SVR (Ery Leksana, 2011). 

2.10.2.7.5 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 (Tariq and Aronow, 2015).  
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2.10.2.8 Tinjauan Dobutamin 

Dobutamin Hidroklorida atau dengan sinonim 4-(2-{[4-(4-hydroxyphenyl) 

butan-2-yl] amino}ethyl)benzene-1,2-diol hydrochloride (1:1); benzene-1,2-diol 

hydrochloride tidak masuk dari 98,0% dan tidak lebih dari 102,0%, 

C18H23NO3.HCl, dihitung terhadap zat anhidrat (FI V). 

 

Gambar 2. 9 Struktur Kimia Dobutamin (Anonim, 2014) 

2.10.2.8.1 Farmakodinamik Dobutamin 

Bekerja sebagai agonis reseptor Beta 2 adrenergik. Meningkatkan 

kontraktilitas miokard dan meningkatkan frekuensi denyut jantung. Efek klinis 

yang diharapkan setelah pemberian dopamin adalah peningkatkan cardiac output 

dan tekanan darah. Efek renal tidak ada, Efek takikardi lebih ringan dari dopamin 

(Firdaus, 2016).  

Dobutamin mengandung gugus katekolamin yang bersifat agonis β1 dan 

β2 adrenergik, yang mana membantu meningkatkan kontraktilitas pada miokard. 

Pada pasien dengan syok kardiogenik yang disebabkan oleh gagal jantung 

dekompesata, dobutamin berfungsi utnuk menurunkan tekanan tekanan akhir 

diastolic ventrikel kiri dan meningkatkan tekanan darah dengan meningkatkan 

output jantung. Obat parenteral ini menghasilkan peningkatan cardiac output 

bersama-sama dengan penurunan tekanan pada pengisian ventrikel. Beberapa 

takikardia dan peningkatan miokard konsumsi oksigen telah dilaporkan. Oleh 

karena itu, dobutamin memiliki potensial untuk memproduksi angina atau aritmia 

pada pasien dengan penyakit arteri koroner yang signifikan, seperti tachyphylaxis 

yang menyertai penggunaan setiap β stimulan (Katzung BG et al, 2012). 

2.10.2.8.2 Farmakokinetik Dobutamin 

dobutamine tidak aktif ketika diberikan secara oral setelah dilakukan 

pemberian secara intravena (iv), kerja awal dobutamine muncul  dalam waktu 2 

menit sedangkan  konsentrasi plasma puncak dan setelah pemberian awal infus 
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hintravena efek obat terjadi dalam waktu 10 menit. Dobutamine dimetabolisme di 

dalam hati dan jaringan lain oleh catechol Omethyltransferase menjadi senyawa 

inaktif, yaitu 3-O-methyldobutamine, dan terkonjugasi dengan asam glukuronat 

dengan waktu paruh plasma dobutamine kurang lebih 2 menit. Konjugat-konjugat 

dobutamine dan 3-O-methyldobutamine diekskresi terutama di dalam urin, dan 

diekskresi di dalam feses dalam jumlah yang lebih kecil (Sweetman,  2009). 

2.10.2.8.3 Dobutamin pada gagal jantung 

Penggunaan dobutamin biasa digunakan ketika terjadi gagal jantung akibat 

syok kardiogenik yang disebabkan oleh gangguan fungsi jantung; ditandai dengan 

nadi lemah, penurunan tekanan rerata arteri (MAP) <65 mmHg, peningkatan 

LVEDP ( >18 mmHg), dan penurunan curah jantung (CO <3,2 L/menit). 

Sedangkan pada Fase Akut di UGD atau ICVCU dobutamin digunakan Jika curah 

jantung (CO) rendah dengan SVR tinggi namun MAP masih <70 mmHg maka 

diberikan preparat inotropiknon vasodilator (dobutamin) atau inodilator 

(milrinon). Pemasangan IABP harus direkomendasikan pada pasien syok dengan 

sindrom koroner akut (firdaus, 2016). Dobutamine juga merupakan agen inotropik 

ampuh yang bertindak langsung pada reseptor miokard adrenergik tanpa setiap 

pelepasan norepinefrin dari ujung saraf. ' Di pengobatan gagal jantung berat, 

dobutamine menginduksi peningkatan curah jantung dan volume stroke dengan 

pengurangan PCWP (Richard, 2018) 

2.10.2.8.4 Interaksi Obat Dobutamin 

Sebagian besar interaksi obat-obatan dengan dobutamine disebabkan oleh 

adanya efek beta agonisnya langsung yang ada di hati, tapi digunakan dengan beta 

blocker memungkinkan efek alpha dan beta2-agonisnya akan menjadi lebih jelas 

(Sweetman,  2009). 

2.10.2.8.5 Efek Samping Dobutamin 

Dobutamin memiliki sifat utama beta1-agonis dan efek utamanya yang 

merugikan adalah terkait peningkatan dosis di jantung mengakibtkan kenaikan 

tekanan darah, beats ektopik, angina atau dada nyeri, dan palpitasi; dosis harus 

dikurangi atau dihentikan sementara jika terjadi. Takikardia ventrikel mungkin 

jarang terjadi; ruptur jantung jarang dilaporkan selama pengujian stres dobutamine 

(Sweetman,  2009). Efek samping dobutamin yang dapat timbul pada dasarnya 
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dapat tergantung pada dosis pemakaian dobutamin maka, oleh karena itu dapat 

dikontrol dengan mengurangi kecepatan injeksi infus. Dobutamine hampir 

sempurna dieliminasi dalam waktu 10 menit, maka efek samping yang timbul 

akan segera hilang dengan cara menurunkan dosis atau menghentikan injeksi 

infus. efek samping yang paling umum terjadi adalah mual, palpitasi, sakit kepala, 

sesak nafas, dan nyeri dada (firdaus, 2016). 

2.10.2.8.6  Dosis Pemakaian Dobutamin  

 Biasanya dosis Dobutamin yang di berikan dengan infus intra vena 

beragam dan disesuaikan dengan berat badan pasien, dosis IV bervariasi dari 2,5-

10 μg/kg/menit, dan dosis lazim di gunakan 2,5-20 μg/kg/menit diberikan melalui 

infus volumetrik untuk mendapatkan dosis yang tepat. Konsentrasi yang sering 

dipakai adalah 1000 mg dicampur dalam 250 ml dekstrosa 5% dalam air atau 

normal salin, dosis diturunkan perlahan ketika penggunaan dobutamin tidak 

diperlukan lagi (Huon H Gray, 2005). 

2.10.2.8.7  Sediaan Dobutamin 

Di Indonesia sendiri Terdapat berbagai macam nama dagang Dobutamin 

atau obat-obat yang memiliki kandungan utama Dobutamin yang beredar. Berikut 

nama-nama dagang, rute dan dosis sediaan Dobutain yang telah terdaftar dalam 

MIMS edisi ke tiga. 

Tabel 2. 11 Daftar nama dagang Dobutamin beserta dosis 

Obat  Rute  Dosis  

Cardiject  iv  250mg/10 ml  

Cardiotone  iv  250mg/5ml  

Dobuject  Kons. Infus (iv)  250mg/5ml  

Doburan  iv  250mg/5ml  

Dobucef  iv 12,5 mg/mL 

Dobutamine-Hameln  iv  250mg/20ml  

Dobutel  iv  250mg/5ml  

Dominic  iv  250mg/5ml  

Dobutamin Giulini Kons. Infus (iv) 250 mg/mL 

Inotrop iv 12,5 mg/mL 

25 mg/mL 

(Mims ed. 3 2013) 

http://pionas.pom.go.id/obat/dobutamin-giulini

