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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Infark miokard akut atau yang lebih dikenal dengan istilah serangan jantung 

adalah kondisi dimana terjadinya kematian sel-sel jantung (nekrosis miokard) 

akibat aliran darah ke otot jantung terganggu (Black, 2014). Terjadinya nekrosis 

miokard tersebut disebabkan oleh tidak memadainya pasokan darah akibat 

sumbatan yang terjadi pada waktu singkat dan mendadak pada arteri koroner. 

Sumbatan ini sebagian besar disebabkan oleh plak ateroma yang pecah dan ruptur 

pada arteri koroner yang kemudian diikuti terjadinya trombosis vasokonstriksi, 

reaksi inflamasi, dan mikroemboli distal (PERKI, 2015). 

Menurut data dari World Health Organization, penyakit kardiovaskular 

merupakan penyebab utama kematian secara global, diperkirakan pada tahun 2012 

terdapat sekitar 17,5 juta orang meninggal karena penyakit kardiovaskular, 

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

negara yang berpenghasilan rendah dan menengah. 7,4 juta karena penyakit jantung 

koroner dan 6,7 juta karena stroke (WHO, 2016). Pada tahun 2013, penyakit 

kardiovaskular menyebabkan 17,3 juta kematian di dunia. Sejumlah yang 

diperkirakan akan tumbuh menjadi lebih dari 23,6 juta pada tahun 2030 (Benjamin 

et al., 2017). Sedangkan menurut American Heart Association, penyakit 

kardiovaskular menyumbang hampir 801.000 kematian di Amerika Serikat (AS) 

dengan sekitar 2.200 orang meninggal setiap hari dan rata-rata satu kematian setiap 

40 detik. Pada tahun 2013, kurang lebih sebanyak 478.000 pasien di Indonesia 

didiagnosa penyakit jantung koroner. Prevalensi penyakit jantung koroner di 

Indonesia tahun 2013 pada usia ≥ 15 tahun berdasarkan wawancara terdiagnosis 

dokter sebesar/0,5/% dan yang berdasarkan/terdiagnosis dokter atau gejala 

sebesar/1,5/%. Prevalensi penyakit jantung koroner berdasar jenis kelaminnya, 

yang didiagnosis dokter atau gejala lebih tinggi pada orang perempuan yaitu 0,5% 

dan 1,5%. Sedangkan pada orang laki-laki/adalah 0,4% dan 1,3%. Sedangkan/pada 

saat ini prevalensi STEMI meningkat dari 25% ke 40% dari presentasi infark 

miokard akut/ (Depkes, 2013). Prevalensi infark/miokard/akut tertinggi berada di 
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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). 

Penyebab dari infark miokard akut yang paling sering adalah oklusi total pada 

arteri koroner yang lebih dari satu jam. Biasanya dipicu oleh proses aterosklerosis 

yang disebabkan oleh penimbunan lipid (fatty streak) yang berkembang menjadi 

plak aterosklerosis. Kemudian terjadi ruptur plak arterosklerosis yang rentan atau 

rapuh, pecah, sehingga menyebabkan terjadinya reaktivasi platelet, kemudian 

agregasi platelet diikuti koagulasi dan akhirnya terjadilah pembentukan trombus 

(Black, 2014). Adanya trombus arteri koroner, dengan menyebabkan kematian 

miosit jantung pada area yang disuplai oleh arteri sehingga dapat terjadi infark 

miokard akut. Ada empat faktor risiko biologis infark miokard akut yang tidak 

dapat diubah yaitu usia, jenis kelamin, ras, dan riwayat keluarga. Sedangkan faktor 

risiko yang dapat diubah, berpotensi memperlambat proses pembentukan 

aterosklerosis. Faktor-faktor tersebut adalah abnormalitas kadar serum lipid, 

hipertensi, merokok, diabetes, obesitas, faktor psikososial, konsumsi buah–buahan, 

diet dan alkohol, dan aktivitas fisik. Gambaran klinis infark miokard umumnya 

berupa nyeri dada yang terasa sangat berat, menekan, seperti diremas-remas dan 

terkadang menjalar ke daerah seperti leher, bahu, lengan, rahang, atau hanya rasa 

tidak enak di dada. Selain itu timbul rasa nyeri ekstremitas atas, mandibular (tulang 

rahang bawah), rasa tidak nyaman pada pencernaan (saat beraktivitas atau istirahat), 

dispnea bahkan kelelahan. Nyeri pada infark miokard akut biasanya berlangsung 

lebih dari 20 menit. Nyeri sering menyebar dan tidak tergantung posisi, bahkan 

beberapa bagian tidak dapat bergerak dan kemungkinan disertai berkeringat, mual 

dan kehilangan kesadaran secara mendadak dan tiba-tiba (Thygesen et al., 2012). 

Managemen terapi secara umum yang diberikan pada pasien IMA menurut 

rekomendasi dari American College of Cardiology Foundation/American Heart 

Association, selain diberikan terapi reperfusi, juga diberikan terapi lain seperti 

antiplatelet (seperti : aspirin, klopidogrel), antikoagulan (seperti : heparin, 

fondaparinux), vasodilator nitrat (seperti : nitrogliserin, isosorbide dinintrat), 

Betabloker (seperti : metoprolol tartrat, carvedilol), ACE-Inhibitor (seperti : 

lisinopril, captopril, ramipril), Angiotensin Receptor Blocker (seperti : valsartan, 
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losartan, ibesartan), Statin (seperti : atorvastatin), CCB (seperti : amlodipin, 

diltiazem, nifedipin, verapamil), oksigen dan analgesik (seperti : morfin, NSAID) 

(O’Gara et al., 2012). 

Terbentuknya plak aterosklerosis yang bersifat mudah rapuh, akhirnya pecah, 

menyebabkan terjadinya reaktivasi platelet, kemudian agregasi platelet diikuti 

koagulasi dan akhirnya terjadilah pembentukan trombus, maka terapi antiplatelet 

ini sangat penting diberikan. Antiplatelet merupakan golongan obat yang dapat 

menghambat agregasi platelet sehingga menyebabkan terhambatnya pembentukan 

trombus terutama sering ditemukan pada arteri koroner. Aspirin yang merupakan 

salah satu antiplatelet yang sering digunakan dan merupakan bagian awal dari 

penanganan pada pasien infark miokard akut. Kemudian berikutnya ada 

penghambat agregasi platelet ADP induced (Seperti : klopidogrel, Prasugrel, 

Ticagrelor, Tiklopidine), dan blokade reseptor GP IIb/IIIa pada trombosit (Seperti 

: Abciximab, Tirofiban, dan Eptifibatide). Dipiridamol dan Cilostazol adalah obat 

antiplatelet tambahan (Irmalita et al., 2015).  

Beberapa penelitian terkait penggunaan antiplatelet sebagai terapi infark 

miokard akut telah dilakukan, antara lain oleh Choi et al di tahun 2017 tentang 

terapi antiplatelet pada penderita infark miokard dengan menggunakan metode 

Cohort retrospektif yang menunjukkan bahwa terapi dual antiplatelet therapy 

(DAPT) yaitu aspirin dan klopidogrel telah banyak digunakan sebagai rejimen 

standart. Penelitian tersebut juga menggunakan triple antiplatelet therapy (TAPT) 

dengan menambahkan triple antiplatelet therapy agen platelet ketiga (Cilostazol, 

Sarpogrelate) dan menunjukkan bahwa TAPT berbasis Sarpogrelate memiliki efek 

positif pada pemulihan fungsi sistolik LV pada pasien STEMI akut yang menjalani 

PCI primer (Choi et al., 2017). 

Sedangkan penelitian menurut European Society of Cardiology, klopidogrel 

memiliki profil keamanan yang lebih baik daripada ticklopidin terutama dalam hal 

alergi dan gangguan gastrointestinal sedangkan prasugrel mencapai tingkat 

penghambatan P2Y12 yang lebih cepat dan konsisten dibandingkan clopidogrel. 

Namun, pendarahan meningkat di prasugrel dibandingkan dengan clopidogrel 

(1,4% vs 0,9%) (ESC, 2017). 
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Berdasarkan latar belakang diatas, maka perlu dilakukan penelitian mengenai 

pola penggunaan antiplatelet yaitu clopidogrel pada pasien infark miokard akut. Hal 

ini di lakukan agar pasien mendapatkan pengobatan yang optimal dan rasional demi 

tercapainya kualitas hidup yang baik. Penelitian ini pula diharapkan mampu 

membantu meningkatkan kualitas pelayanan kefarmasian di RSUD Dr. Saiful 

Anwar Malang. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana pola penggunaan clopidogrel pada pasien infark miokard akut di 

Instalasi Rawat Inap RSUD Dr. Saiful Anwar Malang? 

 

1.3 Tujuan  

1.3.1 Tujuan Umum 

Mengetahui pola penggunaan clopidogrel pada pasien infark miokard akut di 

Instalasi Rawat Inap RSUD Dr. Saiful Anwar Malang. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Mengetahui pola penggunaan clopidogrel yang meliputi jenis, dosis, bentuk 

sediaan, dan rute pemakaian yang dikaitkan dengan data lab dan data klinik pada 

pasien infark miokard akut. 

 

1.4 Manfaat 

1. Memperluas pengetahuan peneliti dengan mengetahui penatalaksanaan terapi 

farmakologi pada pasien infark miokard akut. 

2. Sebagai sumber informasi dan pengetahuan berkaitan dengan pelayanan 

farmasi klinik pada penggunaan clopidogrel pada pasien infark miokard akut. 

3. Sebagai studi pendahuluan dan sumber informasi bagi peneliti berikutnya. 

 


