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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Infark Miokard Akut (IMA) adalah nekrosis miokard akibat aliran darah 

ke otot jantung terganggu (Black, 2014). Penyakit jantung koroner dapat 

berhubungan dengan plak, baik yang stabil maupun tidak stabil. Pecahnya plak 

aterosklerosis dapat menyebabkan sindroma koroner dan infark miokard (Mendis 

et al., 2011). 

Infark miokard terjadi karena adanya kerusakan sel nekrosis otot jantung 

akibat iskemia yang berlangsung secara signifikan dan berkelanjutan. Hal ini 

merupakan manifestasi dari hubungan antara aterosklerosis dan penyakit jantung 

koroner. Infark miokard terjadi karena adanya obstruksi aliran darah akibat plak 

arteri koroner. Plak tersebut merupakan konsekuensi dari aterosklerosis. (Mendis 

et al., 2011). 

Penyebab IMA paling sering adalah oklusi lengkap atau hampir lengkap 

dari arteri coroner, lebih dari 1 jam. Ketika aliran darah berhenti mendadak, 

jaringan miokardium yang disuplai oleh arteri tersebut akan mati. Biasanya dipicu 

oleh ruptur plak arterosklerosis yang rentan dan diikuti oleh pembentukan 

thrombus (Black, 2014) dan aktivasi jalur koagulasi, terbentuklah trombus yang 

kaya trombosit (white thrombus),  trombus ini akan menyumbat liang pembuluh 

darah koroner, baik secara total maupun parsial, atau menjadi mikroemboli yang 

menyumbat pembuluh koroner yang lebih distal. Selain itu terjadi pelepasan zat 

vasoaktif yang menyebabkan vasokonstriksi sehingga memperberat gangguan 

aliran darah koroner. Berkurangnya aliran darah koroner menyebabkan iskemia 

miokardium. Pasokan oksigen yang berhenti selama kurang/lebih 20 menit 

menyebabkan miokardium mengalami nekrosis (infark miokard) (PERKI, 2015). 

Infark miokard akut terus menjadi masalah kesehatan masyarakat yang 

signifikan di Indonesia, negara industri dan menjadi masalah yang signifikan di 
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negara berkembang (Antman et al., 2015). Di Indonesia pada tahun 2013 

menurut Departemen Kesehatan terdapat 478.000 pasien terdiagnosis penyakit 

jantung. 

Prevalensi infark miokard akut tertinggi berada di Nusa Tenggara Timur (4,4%), 

diikuti Sulawesi Tengah (3,8%), sedangkan di Jawa Tengah mencapai 0,5 

berdasarkan wawancara terdiagnosis dokter dan 1,4% diagnosis dokter atau gejala 

(Riskesdas, 2013). Prevalensi infark miokard akut dengan ST-elevasi saat ini 

meningkat dari 25% ke 40% (Depkes, 2013). 

Infark miokard akut (IMA) Berdasarkan anamnesis, pemeriksaan fisik, 

pemeriksaan elektrokardiogram (EKG), dan pemeriksaan marka jantung terbagi 

menjadi ST-elevasi (STEMI) dimana merupakan indikator kejadian oklusi total 

pembuluh darah arteri koroner yang menyebabkan area infark yang lebih luas 

meliputi seluruh ketebalan miokardium, yang ditandai dengan adanya elevasi 

segmen ST yang persisten di dua sadapan yang bersebelahan, sedangkan pada 

infark miokard akut non ST-elevasi (NSTEMI) adalah oklusi sebagian dari arteri 

koroner tanpa melibatkan seluruh ketebalan miokardium, sehingga tidak ada 

elevasi segmen ST persisten di dua sadapan yang bersebelahan (PERKI, 2015) 

Gejala utama yang dirasakan pada penderita infark miokard akut biasanya 

ditandai dengan rasa tertekan/berat daerah retrosternal, menjalar ke lengan kiri, 

leher, rahang, area interskapular, bahu, atau epigastrium, keluhan ini dapat 

berlangsung intermiten/beberapa menit atau persisten (>20 menit). Biasanya 

penderita infark miokard juga mengalami gangguan pencernaan 

(indigestion),sesak nafas atau lemah mendadak. Keluhan tipikal ini lebih sering 

dijumpai pada pasien usia muda (25-40 tahun) atau usia lanjut (>75 tahun), 

wanita, penderita diabetes, gagal ginjal menahun, atau demensia. Pemeriksaan 

yang dilakukan biasanya meliputi pemeriksaan elektrokardiogram, pengukuran 

Creatine Kinase MB dan pemeriksaan marka jantung, pemeriksaan Troponin I 

atau T (PERKI, 2015).  

Terapi pada  IMA bertujuan untuk mengatasi nyeri angina dengan cepat, 

intensif dan mencegah berlanjutnya iskemia serta terjadinya infark miokard akut 

dan kematian mendadak. Prinsip penatalaksanaannya adalah mengembalikan 



 

 

aliran darah koroner, membatasi penyebaran infark miokard, dan 

mempertahankan fungsi jantung (Huda Nurarif and Kusuma, 2015). Tata laksana 

pasien dengan IMA selain diberikan terapi reperfusi, juga diberikan terapi lain 

seperti β-bloker (metoprolol tartrat dan carvedilol), ACE Inhibitor (Lisinopril, 

captopril, ramipril, trandolapril), ARB (valsartan), Statin(atorvastatin), Nitrat 

(nitrogliserin, isosorbide dinitrate) ,CCB (amlodipin, diltiazem, nifedipin, 

verapamil), oksigen dan Analgesik(morfin, NSAID, COX2 Inhibitor) (O’Gara, 

2013). 

Isosorbide Dinitrat (ISDN) diberikan pada saat pasien dengan infark 

miokard akut mengalami nyeri yang hebat, karena ISDN merupakan vasodilator 

kuat yang bekerja pada efek dilatasi vena yang mengakibatkan berkurangnya 

preload dan volume akhir diastolik ventrikel kiri sehingga konsumsi oksigen 

miokardium berkurang. Efek lain dari nitrat adalah dilatasi pembuluh darah 

koroner baik yang normal maupun yang mengalami aterosklerosis (PERKI, 2015). 

Oleh sebab itu, obat golongan nitrat memiliki efek yang menguntungkan yaitu 

mempengaruhi ketidaksesuaian antara suplai oksigen miokard dan kebutuhan 

oksigen pada pasien IMA (Angiolillo et al., 2013). Penggunaan ISDN perlu 

diperhatikan karena dalam penggunaannya pada pemberian ISDN dosis tinggi 

dapat terjadi toleransi sehingga pemberiannya perlu dihentikan sementara untuk 

mengembalikan sensitivitas penderita terhadap ISDN. Selain itu pada penggunaan 

oral, ISDN akan mengalami metabolisme lintas pertama (first pass effect). Untuk 

menghindari efek lintas pertama ini, pemberian sublingual lebih dianjurkan untuk 

mencapai kadar darah terapeutik secara cepat, juga pada penggunaan jangka 

panjang, ISDN juga terjadi penurunanan sensitifitas reseptor sehingga 

memerlukan peningkatan dosis. Karena itu penghentian terapi perlu dilakukan 

secara bertahap untuk menghindarkan timbulnya vasospasme yang berlebihan 

yang akan memperburuk angina dan dapat terjadinya infark miokardium atau 

kematian mendadak (Dedy A et al.,2013) 

Berdasarkan penelitian Chambord. J (2017) dimana peneliti 

mengumpulkan 199 pasien IMA untuk mengukur Efek ISDN pada rumah sakit 

readout 180 hari pada pasien infark miokard akut (AMI) bedasarkan 

rehospitalisasi, tingkat lama tinggal, jumlah penerimaan ICU, dan lama rawat 
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ICU. Didapatkan Pasien sebanyak 37 pasien yang menerima ISDN membutuhkan 

waktu perawatan lebih lama di ICU dibandingkan pasien lain sebanyak 162 pasien 

yang menerima terapi selain ISDN (54,1 vs 33,3%). Namun demikian, 

penerimaan kembali rumah sakit 180 hari lebih rendah untuk pasien yang 

menerima ISDN (8,1 vs 22,8%). ISDN tidak mempengaruhi hasil klinis lainnya 

yang ISDN dapat meminimalkan atau mencegah konsekuensi dari perubahan 

hemodinamik sehingga menurunkan Tingkat rehospitalisasi. 

Berdasarkan penelitian Ikeda (2004) dimana peneliti mengumpulkan 60 

pasien dan di golongkan menjadi dua kelompok perlakuan, kelompok nicorandil 

(30 pasien) dan kelompok ISDN (30 pasien). Masing-masing obat diberikan 

secara  intravena dengan dosis 6 mg / jam selama 72 jam mulai saat masuk dan 

diberikan langsung ke arteri koroner yang dirawat segera setelah angioplasti. 

Dibandingkan dengan ISDN, nicorandil lebih sering menyebabkan pemulihan 

elevasi segmen ST tepat setelah reperfusi, rejimen nicorandil menghasilkan 

gerakan dinding regional ventrikel kiri yang lebih baik daripada ISDN. 

Bedasarkan atas permasalahan dan fakta dari penelitian di atas, maka 

perlu dilakukan penelitian dengan profil penggunaan Isosorbid Dinitrat (ISDN) 

pada pasien Infark miokard akut. Penelitian dilakukan di RSUD Dr. Saiful Anwar 

Malang dikarenakan rumah sakit tersebut merupakan rumah sakit umum daerah 

yang melayani pasien yang cukup banyak dan bervariasi sehingga diharapkan 

dapat menunjang serta memenuhi jumlah data dan sampel pada penelitian ini. 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana pola penggunaan Isosorbid Dinitrat (ISDN) pada pasien Infark 

miokard akut di RSUD Dr. Saiful Anwar Malang 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Mengetahui polapenggunaan Isosorbid Dinitrat (ISDN) pada pasien 

Infark miokard akut terbuka di RSUD Dr. Saiful Anwar Malang 
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1.3.2 Tujuan Khusus 

Mengetahui pola penggunaan Isosorbide Dinitrat meliputi dosis, 

frekuensi, rute dan kombinasi pada pasien rawat inap dengan Infark 

miokard akut, dikaitkan dengan data lab dan data klinik.  

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Memahami penatalaksanaan terapi obat golongan nitrat,  pada pasien 

IMA, Memahami infomasi tentang pola penggunaan Isosorbide Dinitrat 

pada pasien Infark miokard akut dalam upaya meningkatkan mutu 

pelayanan kepada pasien. 

2. Pengembangan wawasan dan kemampuan peneliti dalam menyelesaikan 

karya tulis ilmiah.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


