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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Jantung merupakan suatu organ yang berfungsi memompa darah ke seluruh 

tubuh. Gagal jantung merupakan suatu kondisi abnormal yang kompleks dimana 

jantung tidak  lagi mampu memompa pasokan darah untuk mempertahankan 

sirkulasi adekuat sesuai  kebutuhan tubuh meskipun tekanan pengisian cukup 

(Rampengan, 2014). Pada pasien gagal jantung diperlukan peningkatan tekanan 

yang abnormal pada jantung untuk memenuhi kebutuhan metabolisme jaringan 

(Harrison, 2013). 

Penyakit kardiovaskular adalah penyebab nomor satu dari kematian secara 

global. Secara epidemiologi, pada tahun 2016 diperkirakan terdapat 17,9 juta 

orang yang meninggal dunia dikarenakan penyakit tersebut, merepresentasikan 

31% dari total keseluruhan penyebab kematian global (WHO, 2017). 

Menurut data yang diperoleh dari World Health Organization (WHO), 

penyakit kardiovaskular adalah penyebab kematian nomor satu di dunia. Sekitar 

17,9 juta orang meninggal pada tahun 2015 karena penyakit kardiovaskular, angka 

tersebut mewakili 31% angka kematian dunia. Dari angka tersebut diperkirakan 

85%  disebabkan oleh serangan jantung serta stroke (WHO, 2017). 

Penyakit gagal jantung termasuk dalam kategori penyakit kardiovaskuler 

yang penderitanya cukup banyak di Indonesia. Prevalensi penyakit gagal jantung 

atau Heart Failure (HF) di Indonesia berdasarkan diagnosis dokter pada tahun 2013 

sebanyak 0,13% atau sekitar 229.696 orang. Sedangkan angka kejadian penderita 

dengan gejala penyakit gagal jantung adalah sebesar 0,3%  atau diperkirakan 

sebesar 530.068 orang. Dalam Pusat Data dan Informasi (INFODATIN) 

Kementrian Kesehatan Republik Indonesia (KEMENKES RI) Tahun 2014 

disebutkan pula bahwa penderita gagal jantung sebagian besar merupakan pasien 

geriatri atau berusia 65-74 tahun. Gagal jantung ditemukan lebih banyak terjadi 

pada perempuan dibandingkan dengan laki-laki dengan
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estimasi jumlah absolut diagnosis dokter pada wanita sebesar 177,070 dan pada 

pria 88,155 (Kemenkes RI, 2014). 

Berbagai gangguan pada penyakit jantung dapat mengganggu kemampuan 

jantung untuk memompa darah yang menyebabkan gagal jantung, hal ini biasanya 

diakibatkan karena kegagalan otot jantung yang menyebabkan hilangnya fungsi 

penting setelah terjadi kerusakan jantung, keadaan hemodinamis kronis yang 

disebabkan karena tekanan atau volume overload yang menyebabkan terjadinya 

hipertrofi dan dilatasi dari ruang jantung, serta kegagalan jantung dapat juga terjadi 

karena beberapa faktor eksternal yang menyebabkan keterbatasan dalam pengisian 

ventrikel (Rachma, 2014). 

Tanda-tanda dari gagal jantung diantaranya adalah dyspnea dan fatigue yang 

menyebabkan keterbatasan aktivitas, serta retensi cairan yang dapat menyebabkan 

odema paru atau odema peripheral (Hunt et al., 2005). Perhimpunan Dokter 

Spesialis Kardiovaskular Indonesia (PERKI) menguraikan tanda-tanda yang 

dialami oleh penderita gagal jantung di antaranya adalah sesak napas, kelelahan, 

dan berkurangnya pengeluaran cairan (Harvey and Champe, 2014). 

Diagnosis gagal jantung berdasarkan pada gejala (misalnya, ortopnea dan 

sesak nafas ketika beraktivitas) dan tanda-tanda (misalnya, edema dan suara 

pernafasan). Pemeriksaan fisik dilakukan untuk mengevaluasi perfusi sistemik. 

Pengujian laboratorium, elektrokardiogram atau EKG, x-ray dada, dan 

echocardiogram semuanya penting dilakukan sebagai pemeriksaan penunjang 

(McKelvie et al., 2012). 

Menurut American Heart Association (AHA), penatalaksanaan gagal 

jantung untuk pasien kelas A ditekankan pada pencegahan perkembangan penyakit 

jantung struktural dan tahapan gagal jantung selanjutnya, obat-obat golongan 

Angiotensin Converting Enzyme (ACE) inhibitor atau Angiotensin Receptor 

Blocker (ARB) direkomendasikan untuk pasien pada stadium tersebut. Bagi pasien 

kelas B, yang mengalami penyakit jantung struktural namun tidak menunjukkan 

tanda gagal jantung maupun gejalanya, pengobatannya ditargetkan untuk 
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meminimalkan cedera dan beberapa pencegahan tambahan untuk memperlambat 

remodelling, selain itu pasien dengan riwayat IM harus menerima dua inhibitor 

yaitu obat-obat golongan Angiotensin-converting Enzyme (ACE) inhibitor (bagi 

pasien yang tidak toleran terhadap obat tersebut dapat diberikan golongan 

Angiotensin receptor blocker ARB) dan golongan β-bloker. Sedangkan, pasien 

pada kelas C yang memiliki penyakit jantung struktural dan sebelumnya telah 

menunjukkan gejala gagal jantung, harus menerima perawatan seperti pada 

stadium A dan B, yaitu obat golongan Angiotensin Converting Enzyme (ACE) 

inhibitor dan β-bloker serta inisiasi dan titrasi diuretik (jika terdapat retensi cairan 

pada data klinis), digoxin dan ISDN. Selanjutnya, pasien kelas D dengan adanya 

sirkulasi mekanik direkomendasikan terapi  IV Inotropik Positif (seperti dopamin), 

dan transplantasi jantung (Dipiro, 2015).  

Pada pasien gagal jantung biasanya terjadi penurunan curah jantung yang 

berat yang menyebabkan gangguan perfusi ke organ sehingga pasien-pasien 

tersebut hampir selalu mengalami hipotensi yang menyebabkan syok kardiogenik. 

Obat-obat vasopresor (seperti dopamin) dapat dipertimbangakan bagi pasien yang 

mengalami syok kardiogenik untuk meningkatkan tekanan darah dan 

mendistribusikan curah jantung dari ekstremitas kembali ke organ vital. EKG 

harus dimonitor karena obat ini dapat menyebabakan aritmia atau iskemia 

miokardial. Pemasangan monitor tekanan darah intra-arterial juga harus 

dipertimbangkan. Dopamin direkomendasikan pada pasien kelas IIb level C. Pada 

dosis rendah (<3 µg/kg/menit) dopamin menyebabkan vasodilatasi di pembuluh 

darah tubuh termasuk arteri koroner dan ginjal, dopamin dosis menengah (3-10 

µg/kg/menit) memberikan efek inotropik dan chronotropic pada jantung, 

sedangkan pada dosis yang lebih tinggi (10-20 µg/kg/menit), reseptor α 

mendominasi vasokonstri meningkatkan afterload (McMurray, J.J.V. et al, 2012). 

Hasil penelitian Metra. et al., 1995 dari keseluruhan pasien yang berjumlah 

358 dengan pengguna dopamin sebanyak 222 pasien menunjukkan bahwa pada 

pasien gagal jantung akut dengan penurunan Fraksi Ejeksi (FE), menggunakan 

dopamin dosis rendah (1 x 2 μg/kg) i.v selama 30 menit. Hasil yang didapatkan, 
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dopamin meningkatkan volume stroke, menurunkan resistensi vaskuler sistemik, 

vasodilatasi sistemik, membantu peningkatan diuresis dan natriuresis pada pasien 

gagal jantung akut dengan penurunan Fraksi Ejeksi (FE) serta peningkatan secara 

menyeluruh yang signifikan pada indeks jantung. Efek hemodinamik sistemik 

inotropik dan vasodilatorik dari dopamin dosis rendah akan lebih optimal dengan 

infus berkelanjutan. Respon hemodinamik sistemik diferensial terhadap efek 

inotropik dan vasodilator dari dopamin membantu mengatasi efek buruk pada 

dekongestion yang pada pasien gagal jantung(Siu-Hin Wan. et al., 2016). 

Hasil penelitian Giamouzis. et al., 2010 pada 60 pasien dengan gagal jantung 

dekompensasi akut, membutuhkan dosis dopamin infus yang lebih tinggi (4-6 

µg/kg/menit) dan digunakan dosis i.v 5 µg/kg/menit untuk meningkatkan aliran 

darah ginjal dan mengurangi resistensi pembuluh darah ginjal pada pasien. Efek 

farmakologis dopamin tampaknya paling efektif pada pasien dengan gagal jantung 

dekompensasi akut atau gagal ginjal. Penggunaan rutin dopamin pada pasien gagal 

jantung dengan penurunan fraksi ejeksi untuk meningkatkan aliran darah dan 

curah jantung (Brian. et al., 2015).  

Dopamin bekerja langsung pada reseptor β1 miokard dan secara tidak 

langsung pada miokard dengan melepas norepinefrin dari ujung saraf (Gray, et al., 

2006). Pemberian dopamin  2 µg/kg/menit menyebabkan vasodilatasi pada 

pembuluh darah splanknik dan ginjal. Pada dosis 2–5 µg/kg/menit dopamin akan 

merangsang reseptor adrenergik beta sehingga terjadi peningkatan laju dan curah 

jantung. Pada pemberian 5–15 µg/kg/menit akan merangsang reseptor adrenergik 

alfa dan beta yang akan meningkatkan laju jantung serta vasokonstriksi. Pemberian 

dopamin akan merangsang reseptor adrenergik 1 dan 2 yang menyebabkan 

berkurangnya tahanan vaskular sistemik (vasodilatasi) dan meningkatnya 

kontrkatilitas. Dosis umumnya adalah 2–3 µg/kg/menit, untuk meningkatkan 

curah jantung diperlukan dosis 2,5–15 µg/kg/menit. Pada pasien yang telah 

mendapat terapi penyekat beta, dosis yang dibutuhkan lebih tinggi yaitu 15 – 20 

µg/kg/menit (Santoso, et al., 2007). 
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Berdasarkan paparan dari beberapa hasil penelitian diatas, dirasa perlu untuk 

melaksanakan penelitian mengenai pola penggunaan dopamin. Hal ini 

dilaksanakan untuk menunjang pengobatan yang rasional dan optimal terhadap 

pasien gagal jantung demi tercapainya peningkatan kualitas hidup pasien. Selain 

itu, penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan 

kefarmasian di RSUD Dr. Iskak Kabupaten Tulungagung. 

1.2. Rumusan Masalah 

Bagaimana pola penggunaan dopamin pada pasien dengan gagal jantung di 

Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Kabupaten Tulungagung. 

1.3. Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Untuk mengetahui pola penggunaan dopamin pada pasien gagal jantung di 

Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Kabupaten Tulngagung. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Mengetahui pola penggunaan dopamin meliputi jenis sediaan, dosis, bentuk 

sediaan, dosis, interval pemberian, lama pemberian, frekuensi dan rute pemberian 

obat pada pasien gagal jantung yang dikaitkan dengan data laboratorium dan data 

klinik pasien. 

1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1 Bagi Peneliti 

1. Mengetahui outcome terapi pasien gagal jantung sehingga farmasis dapat 

memberikan pharmaceutical care dengan bekerja sama dengan tenaga kesehatan 

lainnya. 

2. Memberikan informasi mengenai pola penggunaan dopamin pada terapi gagal 

jantung dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. 

3. Hasil dari penelitian ini bermanfaat bagi peneliti selanjutnya. 
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1.4.2 Bagi Rumah Sakit 

1. Sebagai bahan masukan dalam pengambilan keputusan terapi kepada pasien 

baik klinis maupun farmasis yang berkaitan dengan farmasi klinik. 

2. Sebagai bahan masukan bagi instalasi farmasi untuk menyusun perencanaan 

pengadaan obat di RSUD Dr. Iskak Kabupaten Tulungagung.
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